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Ændringsforslag 38
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er passende at fastsætte datoer
for, hvornår alle kreditoverførsler og 
direkte debiteringer bør opfylde disse 
tekniske krav, samtidig med at markedet 
dog forbliver åbent over for yderligere 
udvikling og innovation.

(12) Det er passende at fastsætte en enkelt 
slutdato for, hvornår alle kreditoverførsler 
og direkte debiteringer bør opfylde disse 
tekniske krav, samtidig med at markedet 
dog forbliver åbent over for yderligere 
udvikling og innovation.

Or. en

Ændringsforslag 39
Simon Busuttil

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Det er passende at fastsætte datoer
for, hvornår alle kreditoverførsler og 
direkte debiteringer bør opfylde disse 
tekniske krav, samtidig med at markedet 
dog forbliver åbent over for yderligere 
udvikling og innovation.

(12) Det er passende at fastsætte frister for, 
hvornår alle kreditoverførsler og direkte 
debiteringer bør opfylde disse tekniske 
krav, samtidig med at markedet dog 
forbliver åbent over for yderligere 
udvikling og innovation.
Betalingstjenesteudbydere og 
betalingstjenestebrugere bør have 
tilstrækkelig tid til at tilpasse sig de 
tekniske krav, men tidsfristen skal ikke 
unødigt forsinke fordelene for 
forbrugerne eller straffe proaktive 
aktører, der allerede har taget skridt til at 
gå over til SEPA-betalingssystemer. Når 
det gælder nationale 
betalingstransaktioner, bør 
betalingstjenesteudbyderne stille de 
nødvendige tekniske tjenester til rådighed 
for deres detailkunder for at sikre en 
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gnidningsfri og sikker omstilling til de 
tekniske krav, der er fastsat i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 40
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør fastsættes forskellige 
migrationsdatoer for at tage højde for 
forskellene mellem kreditoverførsler og 
direkte debiteringer. Kreditoverførsler og 
direkte debiteringer, som dækker hele 
Unionen, har ikke samme modenhed, for 
direkte debiteringer er et mere 
kompliceret instrument end 
kreditoverførsler, og derfor kræver 
migrationen til direkte debiteringer, som 
dækker hele Unionen, væsentligt flere 
ressourcer end migrationen til 
kreditoverførsler, som dækker hele 
Unionen.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 41
Simon Busuttil

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der bør fastsættes forskellige 
migrationsdatoer for at tage højde for 
forskellene mellem kreditoverførsler og 
direkte debiteringer. Kreditoverførsler og 
direkte debiteringer, som dækker hele 

(13) Der bør fastsættes en enkelt 
migrationsdato for kreditoverførsler og 
direkte debiteringer, som dækker hele 
Unionen, for at muliggøre en fælles 
overgangsproces af klarheds- og 
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Unionen, har ikke samme modenhed, for 
direkte debiteringer er et mere 
kompliceret instrument end 
kreditoverførsler, og derfor kræver 
migrationen til direkte debiteringer, som 
dækker hele Unionen, væsentligt flere 
ressourcer end migrationen til 
kreditoverførsler, som dækker hele 
Unionen.

forenklingshensyn i forhold til 
forbrugerne.

Or. en

Ændringsforslag 42
Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16 a) I visse medlemsstater findes der 
specifikke direkte 
debiteringstransaktioner, som ser ud til at 
ligne betalingskorttransaktioner meget, 
idet betaleren på salgsstedet anvender et 
kort til at indlede betalingstransaktionen.
Den til grund liggende betalingsordning 
er imidlertid en direkte debitering. Kortet 
anvendes kun til en aflæsning med 
henblik på at lette en elektronisk 
frembringelse af mandatet, som skal 
underskrives af betaleren på salgsstedet.  
På grund af disse betalingstjenesters 
betydelige transaktionsvolumen kan de 
ikke klassificeres som nicheprodukter, 
men der er ligeledes behov for en 
overgangsperiode for disse tjenester, indtil 
der er adgang til en passende erstatning 
for SEPA. I denne forbindelse opfordres 
de berørte parter til at udvikle en passende 
erstatning for SEPA, som skal godkendes 
af Kommissionen, inden de eksisterende 
nationale ordninger for direkte 
debiteringer, der muliggør disse former 
for transaktioner, udfases.
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Or. en

Ændringsforslag 43
Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) For at sikre eventuel erstatning, hvis 
denne forordning ikke anvendes korrekt, 
bør medlemsstaterne indføre tilstrækkelige 
og effektive udenretslige klage- og 
erstatningsprocedurer til bilæggelse af 
tvister, som følger deraf.

(20) For at sikre eventuel erstatning, hvis 
denne forordning ikke anvendes korrekt, 
bør medlemsstaterne indføre tilstrækkelige 
og effektive udenretslige klage- og 
erstatningsprocedurer til bilæggelse af 
tvister mellem betalingstjenestebrugere og 
betalingstjenesteudbydere.

Or. en

Ændringsforslag 44
Louis Grech

Forslag til forordning
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. traktatens artikel 290, om 
opdatering af de tekniske krav til 
kreditoverførsler og direkte debiteringer.

(22) Kommissionen bør tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. traktatens artikel 290, om 
opdatering af de tekniske krav til 
kreditoverførsler og direkte debiteringer.
Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevant og gennemskuelig 
høring under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.



AM\869674DA.doc 7/18 PE465.071v02-00

DA

Or. en

Begrundelse

Henvisning til den fælles forståelse om praktiske arrangementer vedrørende anvendelsen af 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 45
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Da betalingstjenesteudbydere fra 
medlemsstaterne uden for euroområdet får 
et større forberedende arbejde, bør sådanne 
betalingstjenesteudbydere kunne udsætte 
anvendelsen af disse tekniske krav i en vis 
periode.

(23) Da betalingstjenesteudbydere fra 
medlemsstaterne uden for euroområdet får 
et større forberedende arbejde, bør sådanne 
betalingstjenesteudbydere kunne udsætte 
anvendelsen af disse tekniske krav i en vis 
periode. Medlemsstater uden for 
euroområdet bør dog opfylde de tekniske 
krav hurtigt for at skabe et reelt 
europæisk betalingsområde, hvilket vil 
styrke det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 46
Pascal Canfin

Forslag til forordning
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28 a) Det Europæiske Betalingsråd 
(EPC) har haft en meget stor indflydelse 
på forvaltningen af SEPA. I øjeblikket 
dominerer bankbranchen EPC, hvilket 
har medført, at brugernes interesser er 
blevet tilsidesat i beslutningsprocessen om 
SEPA. Der er derfor behov for en reform 
af SEPA for at sikre, at denne 
beslutningsproces bliver mere 
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demokratisk og gennemskuelig.

Or. en

Ændringsforslag 47
Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gebyrer
Hvis betalingstjenestebrugeren er 
forbruger, opkræver en 
betalingstjenesteudbyder ikke højere 
inflationskorrigerede afgifter for 
kreditoverførsler og direkte debiteringer i 
en periode på [10] år fra den dato, der er 
omhandlet i artikel 5, stk. 1 og 2, end 
betalingstjenesteudbyderen har opkrævet 
af den pågældende 
betalingstjenestebruger for tilsvarende 
eller hvad angår vilkår og tekniske krav 
sammenlignelige kreditoverførsler og 
direkte debiteringer af samme værdi i 
henhold til nationale betalingsordninger 
pr. 1. december 2010.

Or. en

Ændringsforslag 48
Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at en betaler i 
forbindelse med direkte debiteringer har 
ret til tilbagebetaling fra sin udbyder af 
betalingstjenester af en uautoriseret 
betalingstransaktion, som en 
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betalingsmodtager har iværksat eller 
formidlet, og som allerede er gennemført. 
Tilbagebetalingen består af det fulde 
beløb for den gennemførte 
betalingstransaktion. Inden for en frist på 
30 arbejdsdage efter modtagelse af en 
anmodning om tilbagebetaling skal 
udbyderen af betalingstjenester 
tilbagebetale hele beløbet til den 
refunderede betalingstransaktions 
valørdato.

Or. en

Ændringsforslag 49
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest [insert concrete date 12 måneder
efter denne forordnings ikrafttrædelse] 
gennemføres kreditoverførsler i 
overensstemmelse med de tekniske krav, 
som er omhandlet i bilagets punkt 1 og 2.

1. Senest [insert concrete date 24 måneder
efter denne forordnings ikrafttrædelse] 
gennemføres kreditoverførsler i 
overensstemmelse med de tekniske krav, 
som er omhandlet i bilagets punkt 1 og 2.

Or. en

Ændringsforslag 50
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Direkte debiteringer, som betaleren i 
henhold til nationale ordninger har tilladt 
før den i artikel 5, stk. 2, nævnte dato, 
migreres pr. denne dato gratis og 
automatisk af betalingstjenesteudbyderne 
til direkte debiteringer under SEPA-
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ordningen, medmindre betaleren inden 
for fire uger gør indsigelse mod 
migrationen.

Or. de

Ændringsforslag 51
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Faste overførsler, som betaleren i 
henhold til nationale ordninger har tilladt 
før den i artikel 5, stk. 1, nævnte dato, 
migreres pr. denne dato gratis og 
automatisk af betalingstjenesteudbyderne 
til SEPA-systemet, medmindre betaleren 
inden for fire uger gør indsigelse mod 
migrationen.

Or. de

Ændringsforslag 52
Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4 a. Betalerens og betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbydere opkræver ingen 
afgifter eller andre gebyrer af 
udlæsningsprocessen, der frembringer 
dataene for de betalingstransaktioner, 
som initieres via eller ved hjælp af et 
betalingskort på salgsstedet, og som 
resulterer i en direkte debitering.

Or. en
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Ændringsforslag 53
Pascal Canfin

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Ordningen sigter mod en effektiv 
tildeling af omkostningerne til den part, 
der er årsag til R-transaktionen, under 
hensyntagen til transaktionsomkostninger
og forbrugerbeskyttelse.

(a) Ordningen skal sikre, at 
betalingstjenesteudbyderen kun opkræver 
gebyrer fra den betalingsmodtager, der 
initierede betalingen;  dette påvirker ikke 
betalers pligt til at refundere 
betalingsmodtageren dette gebyr, hvis 
betaleren har forårsaget R-transaktionen 
uden gyldig grund, og afspejler de 
forpligtelser, der opstår ved 
betalingskontrakten og 
forbrugerbeskyttelse.

Or. en

Ændringsforslag 54
Simon Busuttil

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a a) Forbrugerne pålægges ingen 
gebyrer vedrørende R-transaktioner ud 
over de omkostninger, som direkte kan 
tilskrives forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 55
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Bestemmelse om fritagelse

1. Medlemsstaterne kan tillade de 
kompetente myndigheder at fritage 
kreditoverførsler eller direkte debiteringer 
med en, i henhold til de officielle 
statistikker, som Den Europæiske 
Centralbank offentliggør hvert år over 
betalinger, kumulativ markedsandel på 
mindre end 10 % af de samlede 
henholdsvis kreditoverførsler eller direkte 
debiteringer i den pågældende 
medlemsstat, fra alle eller nogle af 
kravene i artikel 5, stk. 1, 2 og 3, indtil 
[insert concrete date 36 måneder efter 
denne forordnings ikrafttrædelse].
2. Medlemsstaterne kan tillade de 
kompetente myndigheder at fritage de 
betalingstransaktioner indledt ved hjælp 
af et betalingskort på salgsstedet, som 
fører til direkte debitering fra en 
betalingskonto, der er identificeret ved et 
BBAN- eller IBAN-nummer, fra alle eller 
nogle af kravene i artikel 5, stk. 1, 2 og 3, 
indtil [insert concrete date 60 måneder 
efter denne forordnings ikrafttrædelse].
3. Hvis en medlemsstat tillader de 
kompetente myndigheder at anvende den 
bestemmelse om fritagelse, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2, underretter den 
Kommissionen herom senest [insert 
concrete date 6 måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse]. 
Medlemsstaten underretter omgående 
Kommissionen om enhver senere 
ændring.

Or. en

Ændringsforslag 56
Simon Busuttil
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Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Oplysningskrav

1. Medlemsstaterne pålægger banker at 
give klare oplysninger om systemets 
fordele for forbrugerne og tilskynder på 
dette grundlag banker til i god tid at 
migrere fra BBAN til IBAN.
2. Af hensyn til transparens og 
forbrugerbeskyttelse giver banker 
forbrugerne klare og letforståelige 
oplysninger om gebyrer for R-
transaktioner.

Or. en

Ændringsforslag 57
Cornelis de Jong

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger enten 
offentlige myndigheder eller organer, som 
er anerkendt ved national lovgivning eller 
af offentlige myndigheder, som 
udtrykkeligt har fået bemyndigelse hertil 
ved national lovgivning, herunder nationale 
centralbanker, som de kompetente 
myndigheder, der bærer ansvaret for at 
sikre, at denne forordning overholdes. 
Medlemsstaterne kan udpege eksisterende 
organer til at fungere som kompetente 
myndigheder.

1. Medlemsstaterne udpeger enten 
offentlige myndigheder eller organer, som 
er anerkendt ved national lovgivning eller 
af offentlige myndigheder, som 
udtrykkeligt har fået bemyndigelse hertil 
ved national lovgivning, herunder nationale 
centralbanker, som de kompetente 
myndigheder, der bærer ansvaret for at 
sikre, at denne forordning overholdes. 
Medlemsstaterne kan udpege eksisterende 
organer til at fungere som kompetente 
myndigheder. De kompetente 
myndigheder er uafhængige organer, der 
handler på vegne af alle interessenter, 
herunder slutbrugere, for at sikre lige 
vilkår for alle udbydere af 
kreditoverførsler og direkte debiteringer, 
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bl.a. nye udbydere.

Or. en

Ændringsforslag 58
Olle Schmidt

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre, at de tekniske krav i denne 
forordning accepteres af borgerne og 
virksomhederne i EU, gennemfører disse 
offentlige myndigheder 
oplysningskampagner for at øge 
kendskabet til ordningen i befolkningen.

Or. en

Begrundelse

De offentlige myndigheder har en vigtig rolle at spille med hensyn til at oplyse offentligheden, 
eftersom privatpersoner tegner sig for 50 % af alle kreditoverførsler i mange medlemsstater.

Ændringsforslag 59
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning straks eller på et 
senere tidspunkt, hvis dette er angivet i 
afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for 
gyldigheden af de delegerede retsakter, der 
allerede er trådt i kraft. Afgørelsen 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
Tidende.

3. Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, hvis dette er angivet i 
afgørelsen. Afgørelsen er uden virkning for 
gyldigheden af de delegerede retsakter, der 
allerede er trådt i kraft. Afgørelsen 
offentliggøres i Den Europæiske Unions 
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Tidende.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på retssikkerheden er det nødvendigt at fastlægge det nøjagtige tidspunkt. Den 
valgte ordlyd er en standardformulering, der foreslås i bilaget om den fælles forståelse om 
praktiske arrangementer vedrørende anvendelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 60
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra underretningen herom. 
Fristen forlænges med en måned på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra underretningen herom. 
Fristen forlænges med to måneder på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. en

Begrundelse

Henvisning til den fælles forståelse om praktiske arrangementer vedrørende anvendelsen af 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 61
Louis Grech

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
seks uger efter underretningen. I så fald 
ophører retsakten med at finde 
anvendelse. Den institution, der gør 

2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan i 
henhold til proceduren i artikel 14, stk. 1,
gøre indsigelse mod den delegerede
retsakt. I så fald skal Kommissionen straks 
ophæve retsakten efter meddelelsen af 
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indsigelse mod den delegerede retsakt, 
anfører begrundelsen herfor.

Europa-Parlamentets eller Rådets 
afgørelse om at gøre indsigelse. Den 
institution, der gør indsigelse mod den 
delegerede retsakt, anfører begrundelsen 
herfor.

Or. en

Begrundelse

Henvisning til den fælles forståelse om praktiske arrangementer vedrørende anvendelsen af 
delegerede retsakter.

Ændringsforslag 62
Olle Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Betalingstjenesteudbydere etableret i en 
medlemsstat, der ikke har euroen som 
valuta, skal opfylde kravene i artikel 3 
senest den 31. oktober 2014. Hvis euroen 
imidlertid indføres som valuta i en sådan 
medlemsstat før den 1. november 2013, 
skal betalingstjenesteudbydere etableret i 
den pågældende medlemsstat, opfylde 
kravene i artikel 3 inden for et år fra den 
dato, hvor den pågældende medlemsstat
indtrådte i euroområdet.

1. Betalingstjenesteudbydere etableret i en 
medlemsstat, der ikke har euroen som 
valuta, skal opfylde kravene i artikel 3 
senest [insert concrete date 36 måneder 
efter denne forordnings ikrafttrædelse]. 
Hvis euroen imidlertid indføres som valuta 
i en sådan medlemsstat, skal 
betalingstjenesteudbydere etableret i den 
pågældende medlemsstat, opfylde kravene 
i artikel 3 inden for samme tidsfrist som 
for en medlemsstat, der allerede befinder 
sig i euroområdet.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til det indre markeds funktion bør alle medlemsstater efterleve forordningen så 
hurtigt som muligt.

Ændringsforslag 63
Olle Schmidt
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Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere etableret i en 
medlemsstat, der ikke har euroen som 
valuta, skal opfylde kravene i artikel 4 og i 
bilagets punkt 1 og 2, for kreditoverførsler 
foretaget i euro og kravene i artikel 4 og 
bilagets punkt 1 og 3, for direkte 
debiteringer foretaget i euro senest [insert 
concrete date 4 år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse]. Hvis euroen imidlertid 
indføres som valuta i en sådan medlemsstat 
før [insert concrete date 3 år efter denne 
forordnings ikrafttrædelse], skal 
betalingstjenesteudbydere etableret i den 
pågældende medlemsstat, opfylde disse 
krav inden for et år fra den dato, hvor den 
pågældende medlemsstat indtrådte i 
euroområdet.

2. Betalingstjenesteudbydere etableret i en 
medlemsstat, der ikke har euroen som 
valuta, skal opfylde kravene i artikel 4 og i 
bilagets punkt 1 og 2, for kreditoverførsler 
foretaget i euro og kravene i artikel 4 og 
bilagets punkt 1 og 3, for direkte 
debiteringer foretaget i euro senest [insert 
concrete date 36 måneder efter denne 
forordnings ikrafttrædelse]. Hvis euroen 
imidlertid indføres som valuta i en sådan 
medlemsstat, skal 
betalingstjenesteudbydere etableret i den 
pågældende medlemsstat opfylde kravene i 
artikel 4 inden for samme tidsfrist som for 
en medlemsstat, der allerede befinder sig i 
euroområdet.

Or. en
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