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Ändringsförslag 38
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är lämpligt att fastställa datum för 
när alla betalningar och autogireringar bör 
uppfylla dessa tekniska krav, samtidigt 
som marknaden bör lämnas öppen för 
fortsatt utveckling och innovation.

(12) Det är lämpligt att fastställa ett enda 
slutdatum för när alla betalningar och 
autogireringar bör uppfylla dessa tekniska 
krav, samtidigt som marknaden bör lämnas 
öppen för fortsatt utveckling och 
innovation.

Or. en

Ändringsförslag 39
Simon Busuttil

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är lämpligt att fastställa datum för 
när alla betalningar och autogireringar bör 
uppfylla dessa tekniska krav, samtidigt 
som marknaden bör lämnas öppen för 
fortsatt utveckling och innovation.

(12) Det är lämpligt att fastställa tidsfrister
för när alla betalningar och autogireringar 
bör uppfylla dessa tekniska krav, samtidigt 
som marknaden bör lämnas öppen för 
fortsatt utveckling och innovation.
Betaltjänstleverantörer och 
betaltjänstanvändare bör ges tillräckligt 
med tid för att anpassa sig till de tekniska 
kraven men denna period får inte i 
onödan försena fördelarna för 
konsumenterna eller missgynna 
förutseende operatörer som redan har 
börjat gå över till Sepa-betalningssystem. 
För nationella betalningstransaktioner
bör betaltjänstleverantörerna erbjuda sina 
enskilda kunder de tjänster som krävs för 
att övergången till de tekniska kraven 
enligt denna förordning ska bli smidig 
och säker.
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Or. en

Ändringsförslag 40
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Olika övergångsdatum bör fastställas 
med hänsyn till skillnaderna mellan 
betalningar och autogireringar. 
Införandet av EU-omfattande system för 
betalningar respektive autogireringar är 
olika tidskrävande, eftersom en 
autogirering är ett mer komplext 
instrument än en betalning. Övergången 
till EU-omfattande autogireringar kräver 
följaktligen avsevärt mycket större
resurser än övergången till 
EU-omfattande betalningar.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 41
Simon Busuttil

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Olika övergångsdatum bör fastställas
med hänsyn till skillnaderna mellan 
betalningar och autogireringar. 
Införandet av EU-omfattande system för 
betalningar respektive autogireringar är 
olika tidskrävande, eftersom en 
autogirering är ett mer komplext 
instrument än en betalning. Övergången 
till EU-omfattande autogireringar kräver 
följaktligen avsevärt mycket större 
resurser än övergången till EU-

(13) Ett enda övergångsdatum bör 
fastställas för EU-omfattande system för 
betalningar respektive autogireringar så att 
en samordnad övergång blir möjlig och 
det blir tydligt och enkelt för 
konsumenterna.
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omfattande betalningar.

Or. en

Ändringsförslag 42
Pascal Canfin

Förslag till förordning
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) I vissa medlemsstater finns det 
specifika autogireringstransaktioner som 
verkar vara mycket lika 
betalkortstransaktioner genom att 
betalaren använder ett kort på 
försäljningsstället för att initiera 
betalningstransaktionen. Den 
underliggande betalningsordningen är 
dock en autogirering. Kortet används 
bara för avläsning i syfte att underlätta ett 
elektronisk skapande av fullmakten som 
måste undertecknas av betalaren på 
försäljningsstället. På grund av den 
betydande transaktionsvolymen kan en 
sådan betaltjänst inte klassificeras som en 
nischprodukt, men det finns ändå ett 
behov tills en adekvat Sepa-ersättning blir 
tillgänglig. Berörda aktörer uppmanas 
därför att utveckla en adekvat Sepa-
ersättning, som ska godkännas av 
kommissionen, innan de existerande 
nationella autogireringssystem som 
möjliggör sådana transaktioner fasas ut. 

Or. en

Ändringsförslag 43
Pascal Canfin

Förslag till förordning
Skäl 20
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) För att ge möjlighet till överklagande 
när denna förordning har tillämpats 
inkorrekt bör medlemsstaterna införa 
adekvat och effektiv utomrättslig 
tvistlösning för att hantera de tvister som 
kan uppstå i sådana sammanhang.

(20) För att ge möjlighet till överklagande 
när denna förordning har tillämpats 
inkorrekt bör medlemsstaterna införa 
adekvat och effektiv utomrättslig 
tvistlösning för att hantera de tvister som 
kan uppstå mellan betaltjänstanvändare 
och betaltjänstleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 44
Louis Grech

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt i fråga om 
uppdatering av de tekniska kraven på 
betalningar och autogireringar.

(22) Kommissionen bör ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
290 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt i fråga om uppdatering av de 
tekniska kraven på betalningar och 
autogireringar. Det är av särskild betydelse 
att kommissionen genomför lämpliga och 
transparenta samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till 
Europaparlamentet och rådet.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med samförståndet om det praktiska upplägget runt användandet av 
delegerade akter.
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Ändringsförslag 45
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Eftersom betaltjänstleverantörerna i 
medlemsstaterna utanför euroområdet 
kommer att behöva inleda ett förberedande 
arbete, bör dessa betaltjänstleverantörer 
tillåtas att skjuta upp tillämpningen av 
dessa tekniska krav under en viss period.

(23) Eftersom betaltjänstleverantörerna i 
medlemsstaterna utanför euroområdet 
kommer att behöva inleda ett förberedande 
arbete, bör dessa betaltjänstleverantörer 
tillåtas att skjuta upp tillämpningen av 
dessa tekniska krav under en viss period.
Medlemsstater utanför euroområdet bör 
dock snabbt uppfylla de tekniska kraven i 
syfte att skapa ett verkligt europeiskt 
betalningsområde, vilket kommer att 
stärka den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 46
Pascal Canfin

Förslag till förordning
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Europeiska betalningsrådet (EPC) 
har haft ett överväldigande inflytande 
över styrningen av Sepa. För närvarande 
domineras EPC av bankbranschen, vilket 
har lett till att andra användarintressen 
uteslutits från beslutsprocessen om Sepa. 
Därför krävs det en reform av Sepa-
styrningen så att denna beslutsprocess blir 
mer demokratisk och transparent.

Or. en
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Ändringsförslag 47
Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Avgifter

När betaltjänstanvändaren är en 
konsument får en betaltjänstleverantör 
under en period på [10] år från det datum 
som anges i artikel 5.1 och 5.2 inte ta ut 
högre inflationsjusterade avgifter för 
betalningar och autogireringar än 
betaltjänstleverantören tog ut från denna 
betaltjänstanvändare för motsvarande 
eller i fråga om villkor och tekniska krav 
jämförbara betalningar och 
autogireringar av samma värde i
nationella betalningssystem den 
1 december 2010.

Or. en

Ändringsförslag 48
Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5b
Medlemsstaterna ska när det gäller en 
autogirering se till att en betalare har rätt 
till återbetalning från sin 
betaltjänstleverantör av en redan 
genomförd auktoriserad 
betalningstransaktion, initierad av eller 
via en betalningsmottagare. 
Återbetalningen ska uppgå till hela 
beloppet av den genomförda 
betalningstransaktionen. 
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Betaltjänstleverantören ska inom 
30 bankdagar från det att begäran om 
återbetalning mottagits betala tillbaka 
hela beloppet med samma valutadag som 
den transaktion som återbetalas. 

Or. en

Ändringsförslag 49
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Betalningar ska utföras i enlighet med de 
tekniska kraven i punkterna 1 och 2 i 
bilagan senast [insert concrete date tolv
månader efter denna förordnings 
ikraftträdande].

1. Betalningar ska utföras i enlighet med de 
tekniska kraven i punkterna 1 och 2 i 
bilagan senast [fyll i datum 24 månader
efter denna förordnings ikraftträdande].

Or. en

Ändringsförslag 50
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Före det datum som anges i artikel 5.2
ska de autogireringar som betalaren 
registrerat enligt nationella bestämmelser 
automatiskt och kostnadsfritt föras över 
till Sepa-systemet av 
betaltjänstleverantörerna, utom då 
betalaren inom fyra veckor invänder mot 
detta.

Or. de
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Ändringsförslag 51
Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Före det datum som anges i artikel 5.1 
ska de stående betalningsuppdrag som 
betalaren registrerat enligt nationella 
bestämmelser automatiskt och 
kostnadsfritt föras över till Sepa-systemet 
av betaltjänstleverantörerna, utom då 
betalaren inom fyra veckor invänder mot
detta. 

Or. de

Ändringsförslag 52
Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Betalares och betalningsmottagares 
betaltjänstleverantörer får inte ta ut 
någon avgift av något slag för den 
avläsningsprocess där uppgifter 
tillhandahålls för de 
betalningstransaktioner initierade genom 
eller med ett betalkort på 
försäljningsstället och som utmynnar i en 
autogirering.

Or. en
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Ändringsförslag 53
Pascal Canfin

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Arrangemangen ska syfta till att 
effektivt fördela kostnaderna på de 
aktörer som har orsakat R-transaktionen, 
med beaktande av
transaktionskostnaderna och
konsumentskyddet.

a) Arrangemangen ska innebära att 
betaltjänstleverantörer tar ut den 
resulterande avgiften endast från de 
betalningsmottagare som initierat 
betalningen. Detta ska inte påverka 
betalarens skyldighet att återbetala denna 
avgift till betalningsmottagaren om 
skulden kan läggas på betalaren för att ha 
förorsakat R-transaktionen utan giltigt 
skäl, med beaktande av skyldigheterna till 
följd av det avtal betalningen avser liksom
konsumentskyddet.

Or. en

Ändringsförslag 54
Simon Busuttil

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Konsumenter ska inte debiteras några 
andra belopp avseende R-transaktioner 
än de kostnader för vilka konsumenten är 
direkt ansvarig.

Or. en

Ändringsförslag 55
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Undantag

1. Medlemsstaterna får tillåta sina 
behöriga myndigheter att göra undantag 
från alla eller vissa av kraven i artikel 5.1, 
5.2 och 5.3 fram till och med [insert 
concrete date 36 månader efter denna 
förordnings ikraftträdande] för 
betalningar eller autogireringar med en 
kumulerad marknadsandel på mindre än 
tio procent av det totala antalet 
betalningar eller autogireringar i en viss 
medlemsstat, baserat på den officiella 
betalningsstatistik som årligen publiceras
av Europeiska centralbanken.
2. Medlemsstaterna kan får tillåta sina 
behöriga myndigheter att göra undantag 
från alla eller vissa av kraven i artikel 5.1, 
5.2 och 5.3 fram till och med [insert 
concrete date 60 månader efter denna 
förordnings ikraftträdande] för 
betalningstransaktioner som initierats 
med betalkort vid ett försäljningsställe och 
som leder till en autogirering från ett 
betalkonto som identifieras med Bban-
nummer eller Iban-nummer.
3. Då en medlemsstat tillåter sina 
behöriga myndigheter att tillämpa ett 
undantag enligt punkterna 1 och 2 ska 
kommissionen underrättas om detta 
senast [insert concrete date 6 månader 
efter denna förordnings ikraftträdande]. 
Medlemsstaten ska omedelbart underrätta 
kommissionen om eventuella efterföljande 
ändringar.

Or. en
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Ändringsförslag 56
Simon Busuttil

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Krav på information

1. Medlemsstaterna ska ålägga banker att 
tillhandahålla klar information om 
systemets fördelar för konsumenterna och 
på denna grund uppmuntra banker att i 
god tid övergå från BBAN till IBAN.
2. Banker ska med tanke på transparens 
och konsumentskydd tillhandahålla 
konsumenterna tydlig och begriplig 
information om avgifter för 
R-transaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 57
Cornelis de Jong

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska som behöriga 
myndigheter som ska se till att denna 
förordning efterlevs utse antingen 
offentliga myndigheter eller organ som 
erkänns genom nationell lagstiftning eller 
av offentliga myndigheter som genom 
nationell lagstiftning uttryckligen har fått 
befogenhet till detta, inbegripet 
centralbanker. Medlemsstaterna kan utse 
befintliga organ som behöriga 
myndigheter.

1. Medlemsstaterna ska som behöriga 
myndigheter som ska se till att denna 
förordning efterlevs utse antingen 
offentliga myndigheter eller organ som 
erkänns genom nationell lagstiftning eller 
av offentliga myndigheter som genom 
nationell lagstiftning uttryckligen har fått 
befogenhet till detta, inbegripet 
centralbanker. Medlemsstaterna kan utse 
befintliga organ som behöriga 
myndigheter. De behöriga myndigheterna 
ska vara oberoende organ som verkar på 
samtliga intressenters vägnar, inbegripet 
slutanvändares, i syfte att skapa lika 
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spelregler för alla leverantörer av 
betalningar och autogireringar, även nya 
aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 58
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I syfte att säkerställa att de tekniska 
kraven i denna förordning vinner 
acceptans bland unionens medborgare 
och företag ska dessa offentliga 
myndigheter genomföra
informationskampanjer för att höja 
allmänhetens medvetande.

Or. en

Motivering

Offentliga myndigheter har en viktig roll att spela för att informera allmänheten eftersom de 
står för 50 procent av alla betalningar i många medlemsstater.

Ändringsförslag 59
Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Beslutet om återkallande avslutar 
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet. Beslutet får verkan omedelbart
eller vid ett senare angivet datum. Beslutet 
påverkar inte giltigheten hos sådana 
delegerade akter som redan har trätt i kraft.
Det ska offentliggöras i Europeiska 

3. Beslutet om återkallande avslutar 
delegeringen av de befogenheter som anges 
i beslutet. Beslutet ska börja gälla dagen 
efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning,
eller vid ett senare angivet datum. Beslutet 
påverkar inte giltigheten hos sådana 
delegerade akter som redan har trätt i kraft.
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unionens officiella tidning. Det ska offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

För att skapa klarhet angående rättsläget krävs exakta tidsangivelser. Denna ordalydelse har 
dessutom föreslagits som standardklausul i bilagan till samförståndet om det praktiska 
upplägget kring användandet av delegerade akter.

Ändringsförslag 60
Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet får göra 
invändningar mot en delegerad akt inom en 
period på två månader från den dag då de 
underättades om akten. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med en månad.

1. Europaparlamentet och rådet får göra 
invändningar mot en delegerad akt inom en 
period på två månader från den dag då de 
underättades om akten. På 
Europaparlamentets eller rådets initiativ 
ska fristen förlängas med två månader.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med samförståndet om det praktiska upplägget runt användandet av 
delegerade akter.

Ändringsförslag 61
Louis Grech

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Europaparlamentet och rådet får inom 
en frist på sex veckor från den dag då
akten överlämnades göra invändning mot 
den delegerade akten. Akten ska i så fall 

2. Europaparlamentet eller rådet får
invända mot en delegerad akt i enlighet 
med det förfarande som anges i 
artikel 14.1. I sådant fall ska 
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upphöra att gälla. Den institution som har 
invänt mot en delegerad akt ska ange 
skälen därtill.

kommissionen utan dröjsmål upphäva
akten så snart Europaparlamentet eller 
rådet meddelat sitt beslut att invända mot
akten. Den institution som har invänt mot 
en delegerad akt ska ange skälen därtill.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med samförståndet om det praktiska upplägget runt användandet av 
delegerade akter.

Ändringsförslag 62
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Betaltjänstleverantörer i en medlemsstat 
som inte har infört euron som valuta ska 
efterleva artikel 3 senast den 
31 oktober 2014. Om euron införs som 
valuta i någon av dessa medlemsstater före 
den 1 november 2013 ska emellertid
betaltjänstleverantörerna i den 
medlemsstaten efterleva artikel 3 inom ett 
år från den dag då den berörda 
medlemsstaten anslöt sig till euroområdet.

1. Betaltjänstleverantörer i en medlemsstat 
som inte har infört euron som valuta ska 
efterleva artikel 3 [fyll i datum 
36 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande]. Om euron införs som 
valuta i någon av dessa medlemsstater ska
betaltjänstleverantörerna i den 
medlemsstaten efterleva artikel 3 inom
samma tidsfrist som en medlemsstat som 
redan befinner sig i euroområdet.

Or. en

Motivering

För att främja den inre marknadens funktionssätt bör alla medlemsstaterna efterleva 
förordningen så snart som möjligt. 

Ändringsförslag 63
Olle Schmidt

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 2



AM\869674SV.doc 17/17 PE465.071v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betaltjänstleverantörer i en medlemsstat 
som inte har infört euron som valuta ska 
efterleva artikel 4 och punkterna 1 och 2 i 
bilagan för betalningar i euro och artikel 4 
och punkterna 1 och 3 i bilagan för 
autogireringar i euro senast [insert concrete 
date fyra år efter denna förordnings 
ikraftträdande]. Om euron införs som 
valuta i någon av dessa medlemsstater före 
[insert concrete date 3 år efter denna 
förordnings ikraftträdande] ska emellertid
betaltjänstleverantörerna i den 
medlemsstaten följa dessa regler inom ett 
år från den dag då den berörda 
medlemsstaten anslöt sig till euroområdet.

2. Betaltjänstleverantörer i en medlemsstat 
som inte har infört euron som valuta ska 
efterleva artikel 4 och punkterna 1 och 2 i 
bilagan för betalningar i euro och artikel 4 
och punkterna 1 och 3 i bilagan för 
autogireringar i euro senast [fyll i datum
36 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande]. Om euron införs som 
valuta i någon av dessa medlemsstater ska
betaltjänstleverantörerna i den 
medlemsstaten efterleva artikel 4 inom
samma tidsfrist som en medlemsstat som 
redan befinner sig i euroområdet.

Or. en


