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Amendement 1
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Overweging A

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de consumenten in de 
gehele EU recht moeten hebben op toegang 
tot betalingsdiensten en in elk opzicht van 
de interne markt moeten kunnen profiteren; 

A. overwegende dat de consumenten in de 
gehele EU recht moeten hebben op toegang 
tot gratis elementaire betalingsdiensten en 
in elk opzicht van de interne markt moeten 
kunnen profiteren; 

Or. en

Amendement 2
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Overweging B

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat dit recht toegankelijk 
moet zijn voor eenieder die legaal in de 
Unie verblijft en dat het vrije verkeer van 
personen een uiterst belangrijk goed is, met 
name voor studenten, werknemers, 
gedetacheerden en seizoenarbeiders, 
kortom voor alle personen die in verband 
met hun activiteiten een bepaalde 
grensoverschrijdende mobiliteit kennen, 
maar ook voor personen met een gering 
inkomen of personen die insolvent zijn 
verklaard;

B. overwegende dat dit recht toegankelijk 
moet zijn voor eenieder die legaal in de 
Unie verblijft en dat het vrije verkeer van 
personen een uiterst belangrijk goed is;

Or. en

Amendement 3
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
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Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat dit recht ook dient te 
gelden voor personen die een bankrekening 
in een lidstaat willen openen zonder 
gedwongen te zijn een reeds bestaande 
bankrekening in een andere lidstaat te 
sluiten;

C. overwegende dat dit recht ook dient te 
gelden voor personen die op grond van een 
bepaalde band met de desbetreffende 
lidstaat een bankrekening in die lidstaat 
willen openen zonder gedwongen te zijn 
een reeds bestaande bankrekening in een 
andere lidstaat te sluiten; 

Or. de

Amendement 4
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Overweging C

Ontwerpadvies Amendement

C. overwegende dat dit recht ook dient te 
gelden voor personen die een bankrekening 
in een lidstaat willen openen zonder 
gedwongen te zijn een reeds bestaande 
bankrekening in een andere lidstaat te 
sluiten;

C. overwegende dat dit recht ook dient te 
gelden voor personen die een bankrekening 
nodig hebben in meer dan een lidstaat 
omdat ze met elk van die lidstaten een 
band hebben;

Or. en

Amendement 5
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

C bis. overwegende dat het recht van 
toegang tot een elementaire 
betaalrekening niet afhankelijk mag 
worden gesteld van de aanschaf van 
aanvullende bankdiensten of -producten;
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Or. el

Amendement 6
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Overweging D

Ontwerpadvies Amendement

D. overwegende dat de bestaande 
restrictieve selectiecriteria die de banken 
voor het openen van een bankrekening 
hanteren en die verder gaan dan de 
wettelijke eisen, het recht op vrij verkeer 
van werknemers in de Unie inperken;

D. overwegende dat de bestaande 
restrictieve selectiecriteria die de banken 
voor het openen van een bankrekening 
hanteren en die verder gaan dan de 
wettelijke eisen, het recht op vrij verkeer in 
de Unie inperken;

Or. en

Amendement 7
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Overweging F

Ontwerpadvies Amendement

F. overwegende dat de Commissie in haar 
werkprogramma voor 2011 heeft 
aangekondigd een wetgevingsinstrument 
betreffende de toegang tot een 
betaalrekening te zullen publiceren en in de 
plaats daarvan op 18 juli 2011 slechts een 
aanbeveling over de toegang tot een 
elementaire betaalrekening heeft 
gepubliceerd; overwegende dat alleen een 
wetgevingsinstrument de nodige 
rechtszekerheid voor de burger kan 
waarborgen;

F. overwegende dat de Commissie in haar 
werkprogramma voor 2011 heeft 
aangekondigd een wetgevingsinstrument 
betreffende de toegang tot een 
betaalrekening te zullen publiceren en in de 
plaats daarvan op 18 juli 2011 slechts een 
aanbeveling over de toegang tot een 
elementaire betaalrekening heeft 
gepubliceerd; overwegende dat de 
verplichting die de banken zichzelf 
hebben opgelegd de universele toegang tot 
een elementaire betaalrekening tot nu toe 
niet doeltreffend heeft gewaarborgd;  
overwegende dat alleen een 
wetgevingsinstrument de nodige 
rechtszekerheid voor de burger kan 
waarborgen;
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Or. de

Amendement 8
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Overweging F 

Ontwerpadvies Amendement

F. overwegende dat de Commissie in haar 
werkprogramma voor 2011 heeft 
aangekondigd een wetgevingsinstrument 
betreffende de toegang tot een 
betaalrekening te zullen publiceren en in de 
plaats daarvan op 18 juli 2011 slechts een 
aanbeveling over de toegang tot een 
elementaire betaalrekening heeft 
gepubliceerd; overwegende dat alleen een 
wetgevingsinstrument de nodige 
rechtszekerheid voor de burger kan 
waarborgen;

F. overwegende dat de Commissie in haar 
werkprogramma voor 2011 heeft 
aangekondigd een wetgevingsinstrument 
betreffende de toegang tot een 
betaalrekening te zullen publiceren en in de 
plaats daarvan op 18 juli 2011 slechts een 
aanbeveling over de toegang tot een 
elementaire betaalrekening heeft 
gepubliceerd; overwegende dat er 
ongeacht deze aanbeveling nog steeds 15 
lidstaten zijn die geen wettelijke of 
vrijwillige regelingen kennen welke 
banken ertoe verplichten elementaire 
bankdiensten aan te bieden; overwegende 
dat alleen een wetgevingsinstrument de 
nodige rechtszekerheid voor de burger kan 
waarborgen;

Or. en

Amendement 9
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Overweging F

Ontwerpadvies Amendement

F. overwegende dat de Commissie in haar 
werkprogramma voor 2011 heeft 
aangekondigd een wetgevingsinstrument 
betreffende de toegang tot een 
betaalrekening te zullen publiceren en in de 
plaats daarvan op 18 juli 2011 slechts een 

F. overwegende dat de Commissie in haar 
werkprogramma voor 2011 heeft 
aangekondigd een wetgevingsinstrument 
betreffende de toegang tot een 
betaalrekening te zullen publiceren en in de 
plaats daarvan op 18 juli 2011 slechts een 
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aanbeveling over de toegang tot een 
elementaire betaalrekening heeft 
gepubliceerd; overwegende dat alleen een 
wetgevingsinstrument de nodige 
rechtszekerheid voor de burger kan 
waarborgen;

aanbeveling over de toegang tot een 
elementaire betaalrekening heeft 
gepubliceerd; overwegende dat een 
wetgevingsinstrument de nodige 
rechtszekerheid voor de burger beter kan 
waarborgen;

Or. en

Amendement 10
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Overweging F

Ontwerpadvies Amendement

F. overwegende dat de Commissie in haar 
werkprogramma voor 2011 heeft 
aangekondigd een wetgevingsinstrument 
betreffende de toegang tot een 
betaalrekening te zullen publiceren en in de 
plaats daarvan op 18 juli 2011 slechts een 
aanbeveling over de toegang tot een 
elementaire betaalrekening heeft 
gepubliceerd; overwegende dat alleen een
wetgevingsinstrument de nodige 
rechtszekerheid voor de burger kan 
waarborgen;

F. overwegende dat de Commissie in haar 
werkprogramma voor 2011 heeft 
aangekondigd een wetgevingsinstrument 
betreffende de toegang tot een 
betaalrekening te zullen publiceren en in de 
plaats daarvan op 18 juli 2011 slechts een 
aanbeveling over de toegang tot een 
elementaire betaalrekening heeft 
gepubliceerd; overwegende dat de 
Commissie alle beleidsopties aan een 
grondige effectbeoordeling moet 
onderwerpen vooraleer enig
wetgevingsinstrument te presenteren dat, 
indien het noodzakelijk wordt geacht, de 
vorm van een richtlijn moet hebben;

Or. en

Amendement 11
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

F bis. overwegende dat ook de markt zich 



PE487.690v02-00 8/48 AM\899713NL.doc

NL

middels een brede aanvaarding van de bij 
een elementaire betaalrekening horende 
kaart, naast de kredietkaart, moet 
aanpassen om de verspreiding van de 
elementaire betaalrekening te bevorderen; 

Or. de

Amendement 12
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Overweging G

Ontwerpadvies Amendement

G. overwegende dat het ontbreken van 
toegang tot een betaalrekening de 
consument belet deel te nemen aan de 
gewone markt voor financiële diensten, 
waardoor maatschappelijke en financiële 
integratie moeilijk of onmogelijk wordt, 
hetgeen vaak ten koste van de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen gaat;

G. overwegende dat het ontbreken van 
toegang tot een betaalrekening de 
consument belet deel te nemen aan de 
gewone markt voor financiële diensten, 
waardoor maatschappelijke en financiële 
integratie moeilijk of onmogelijk wordt;

Or. en

Amendement 13
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Overweging H

Ontwerpadvies Amendement

H. overwegende dat er voor de hele Unie 
geldende beginselen inzake toegang tot 
elementaire betaalrekeningen moeten 
worden vastgesteld en dat deze op 
consistente wijze moeten worden 
toegepast, en dat daarbij rekening moet 
worden gehouden met de bevordering van 
maatschappelijke integratie en sociale 
samenhang;

H. overwegende dat er voor de hele Unie 
geldende beginselen inzake toegang tot 
elementaire betaalrekeningen moeten 
worden vastgesteld en dat deze op 
consistente wijze moeten worden 
toegepast;
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Or. en

Amendement 14
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Overweging J

Ontwerpadvies Amendement

J. overwegende dat studenten, werknemers 
en dienstverleners die gebruik willen 
maken van de Europese mobiliteit, met 
grote belemmeringen worden 
geconfronteerd;

J. overwegende dat personen die gebruik 
willen maken van de Europese mobiliteit, 
met grote belemmeringen worden 
geconfronteerd;

Or. en

Amendement 15
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Overweging J bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

J bis. overwegende dat er gezien de 
intrinsieke moeilijkheid van de 
bankpraktijken bijzondere aandacht dient 
te worden besteed aan bepaalde bijzonder 
kwetsbare groepen in de samenleving, 
zoals dakloze consumenten, ongeletterde 
en laaggeletterde consumenten en oudere 
consumenten;

Or. en

Amendement 16
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Overweging K
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Ontwerpadvies Amendement

K. overwegende dat de 
gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA) op dit moment de functie heeft te 
waarborgen dat een betaalrekening volstaat 
om alle nationale en internationale 
transacties uit te voeren, maar dat dit 
proces nog niet is afgerond; overwegende 
dat deze situatie aanvullende maatregelen 
vereist, wil de SEPA in alle lidstaten beter 
functioneren;

K. overwegende dat de 
gemeenschappelijke eurobetalingsruimte 
(SEPA) op dit moment de functie heeft te 
waarborgen dat een betaalrekening volstaat 
om alle nationale en internationale 
transacties uit te voeren, maar dat dit 
proces nog niet is afgerond; overwegende 
dat deze situatie ertoe noopt voor 
transparantie met betrekking tot de 
prestaties en de daarvoor in rekening 
gebrachte kosten te zorgen, alsook 
aanvullende maatregelen vereist, wil de 
SEPA in alle lidstaten beter functioneren;

Or. de

Amendement 17
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Overweging L

Ontwerpadvies Amendement

L. overwegende dat consumenten die niet 
over een betaalrekening beschikken, 
gedwongen zijn contant geld te gebruiken, 
hetgeen niet alleen leidt tot een beperktere 
keuze aan betaalmogelijkheden en 
uitsluiting uit het elektronische 
handelsverkeer, maar ook duurder is en 
neerkomt op een "armoedetoeslag"; 
overwegende dat dit met name bij 
bepaalde kwetsbare bevolkingsgroepen 
voorkomt, zoals daklozen, ouderen en 
immigranten;

L. overwegende dat consumenten die niet 
over een betaalrekening beschikken, 
gedwongen zijn contant geld te gebruiken; 
overwegende dat dit niet alleen leidt tot 
een beperktere keuze aan 
betaalmogelijkheden en uitsluiting van het 
elektronische handelsverkeer, maar ook 
duurder is;

Or. en

Amendement 18
Olle Schmidt
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Ontwerpadvies
Overweging M

Ontwerpadvies Amendement

M. overwegende dat een leven zonder 
betaalrekening het in het land van verblijf 
zeer veel moeilijker maakt een vaste baan 
te vinden, woonruimte te huren, belasting 
te betalen en loon te ontvangen; 
overwegende dat de weigering om een 
betaalrekening te openen of het aanbieden 
van minder gunstige voorwaarden op grond 
van de vaste woonplaats een vorm van 
discriminatie is die vaak onnodig is en 
haaks staat op het recht op vrij verkeer 
van burgers en werknemers;

M. overwegende dat een leven zonder 
betaalrekening het in het land van verblijf 
zeer veel moeilijker maakt een vaste baan 
te vinden, woonruimte te huren, belasting 
te betalen en loon te ontvangen; 
overwegende dat de weigering om een 
betaalrekening te openen of het aanbieden 
van minder gunstige voorwaarden op grond 
van de sociale en economische situatie 
van een persoon een vorm van 
discriminatie is;

Or. en

Amendement 19
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Overweging N

Ontwerpadvies Amendement

N. overwegende dat zowel consumenten 
als bedrijven ervan zouden profiteren als 
de – volgens een studie in opdracht van het 
Europees Parlement – huidige 30 miljoen 
personen zonder betaalrekening toegang tot 
een elementaire betaalrekening zouden 
krijgen en dat dit de interne markt en de 
consumentenrechten ten goede zou komen;

N. overwegende dat zowel consumenten 
als bedrijven ervan zouden profiteren als 
de – volgens een studie in opdracht van het 
Europees Parlement – huidige 30 miljoen 
personen boven de 18 jaar zonder 
betaalrekening toegang tot een elementaire 
betaalrekening zouden krijgen en dat dit de 
interne markt en de consumentenrechten 
ten goede zou komen; overwegende dat dit 
de interne markt en de 
consumentenrechten ten goede zou 
komen;

Or. en
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Amendement 20
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 1 – alinea 1

Ontwerpadvies Amendement

Overeenkomstig Richtlijn 2011/83/EU 
over de rechten van consumenten is een 
consument een natuurlijke persoon die 
handelt voor doeleinden die buiten zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Bij de 
formulering van deze definitie dient de 
Commissie duidelijk te maken dat ook 
mobiele werknemers en studenten
consumenten zijn en daarom recht hebben 
op toegang tot een elementaire 
betaalrekening.

Overeenkomstig Richtlijn 2011/83/EU 
over de rechten van consumenten is een 
consument een natuurlijke persoon die 
handelt voor doeleinden die buiten zijn 
bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Bij de 
formulering van deze definitie dient de 
Commissie duidelijk te maken dat ook alle 
mobiele ingezetenen van de Unie
consumenten zijn en daarom recht hebben 
op toegang tot een elementaire 
betaalrekening.

Or. en

Amendement 21
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Aanbeveling 1 – alinea 2

Ontwerpadvies Amendement

Een elementaire betaalrekening is een 
bankrekening die de consument in staat 
stelt alle gebruikelijke betalingen te doen 
binnen de dekking van de rekening.

Een elementaire betaalrekening is een 
bankrekening die de consument in staat 
stelt alle gebruikelijke verrichtingen te 
doen binnen de dekking van de rekening, 
waaronder het storten van geld op de 
rekening en het ontvangen van 
transacties, alsmede de uitvoering van 
automatische overschrijvingen, 
overmakingen, opname van contanten, 
betalingstransacties met een betaalkaart 
en verstrekking van rekeningafschriften.

Or. en
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Amendement 22
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 1 – alinea 2

Ontwerpadvies Amendement

Een elementaire betaalrekening is een 
bankrekening die de consument in staat 
stelt alle gebruikelijke betalingen te doen 
binnen de dekking van de rekening.

Een elementaire betaalrekening is een 
bankrekening die de consument in staat 
stelt alle standaardbetalingen te doen 
binnen de dekking van de rekening.

Or. en

Amendement 23
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Aanbeveling 1 – alinea 3

Ontwerpadvies Amendement

Het recht op toegang tot een elementaire 
betaalrekening dient voor alle 
consumenten te gelden, tenzij er ernstige 
redenen zijn om hierop een uitzondering 
te maken. Het gaat om het recht op 
toegang tot een elementaire 
betaalrekening en niet om de verplichting 
om een bankrekening te bezitten. 

Schrappen

Or. en

Amendement 24
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 1 – alinea 3

Ontwerpadvies Amendement

Het recht op toegang tot een elementaire 
betaalrekening dient voor alle consumenten 

Het recht op toegang tot een elementaire 
betaalrekening dient voor alle consumenten 
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te gelden, tenzij er ernstige redenen zijn 
om hierop een uitzondering te maken. Het 
gaat om het recht op toegang tot een 
elementaire betaalrekening en niet om de 
verplichting om een bankrekening te 
bezitten.

te gelden, tenzij er gegronde redenen zijn 
om hierop een uitzondering te maken. Het 
gaat om het recht op toegang tot een 
elementaire betaalrekening en niet om de 
verplichting om een bankrekening te 
bezitten.

Or. en

Amendement 25
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Aanbeveling 1 – alinea 3

Ontwerpadvies Amendement

Het recht op toegang tot een elementaire 
betaalrekening dient voor alle consumenten 
te gelden, tenzij er ernstige redenen zijn 
om hierop een uitzondering te maken. Het 
gaat om het recht op toegang tot een 
elementaire betaalrekening en niet om de 
verplichting om een bankrekening te 
bezitten.

Het recht op toegang tot een elementaire 
betaalrekening dient voor alle consumenten 
te gelden, tenzij er ernstige redenen zijn 
om hierop een uitzondering te maken, zoals 
fraude, witwaspraktijken of een niet 
gerehabiliteerd faillissement. Het gaat om 
het recht op toegang tot een elementaire 
betaalrekening en niet om de verplichting 
om een bankrekening te bezitten. Het 
openen of gebruiken van een 
bankrekening moet door de instelling die 
de toegang verleent evenwel als redelijk 
worden beschouwd, en de mogelijkheid 
voor die instelling om de aanvraag af te 
wijzen of de rekening te sluiten indien niet 
aan vantevoren vastgestelde voorwaarden 
wordt voldaan, moet worden 
gehandhaafd.

Or. en

Amendement 26
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Aanbeveling 1 – alinea 3
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Ontwerpadvies Amendement

Het recht op toegang tot een elementaire 
betaalrekening dient voor alle consumenten 
te gelden, tenzij er ernstige redenen zijn 
om hierop een uitzondering te maken. Het 
gaat om het recht op toegang tot een 
elementaire betaalrekening en niet om de 
verplichting om een bankrekening te 
bezitten.

Het recht op toegang tot een elementaire 
betaalrekening dient voor alle consumenten 
te gelden. De toegang tot een elementaire 
betaalrekening mag in geen geval 
afhankelijk worden gesteld van het kopen 
van andere producten of dienste,n zoals 
een verzekering, of van het openen van 
een bijkomende bankrekening.

Or. en

Amendement 27
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 1

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
elke consument die legaal in de Unie 
verblijft, een elementaire betaalrekening 
kan openen en gebruiken bij een 
betalingsdienstaanbieder die op het 
grondgebied van de Unie actief is. Daarbij 
mag het er niet toe doen of de consument 
over een bankrekening in een andere 
lidstaat beschikt waarmee hij gebruik kan 
maken van de in aanbeveling nr. 3 
genoemde diensten op het grondgebied. Dit 
recht geldt ongeacht de financiële situatie 
van de consument.

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
elke consument die legaal in de Unie 
verblijft, een elementaire betaalrekening 
kan openen en gebruiken bij een 
betalingsdienstaanbieder die op het 
grondgebied van de Unie actief is. Daarbij 
mag het er niet toe doen of de consument 
over een bankrekening in een andere 
lidstaat beschikt waarmee hij gebruik kan 
maken van de in aanbeveling nr. 3 
genoemde diensten op het grondgebied. Dit 
recht geldt ongeacht de financiële situatie 
van de consument, zoals bijvoorbeeld de 
hoogte of de regelmaat van het inkomen, 
het hebben van een baan, de 
kredietgeschiedenis, de hoogte van 
eventuele schulden, de individuele situatie 
met betrekking tot faillissement of de 
toekomstige activiteit op de rekening.

Or. en



PE487.690v02-00 16/48 AM\899713NL.doc

NL

Amendement 28
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 1

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
elke consument die legaal in de Unie 
verblijft, een elementaire betaalrekening 
kan openen en gebruiken bij een 
betalingsdienstaanbieder die op het 
grondgebied van de Unie actief is. Daarbij 
mag het er niet toe doen of de consument 
over een bankrekening in een andere 
lidstaat beschikt waarmee hij gebruik kan 
maken van de in aanbeveling nr. 3 
genoemde diensten op het grondgebied. Dit 
recht geldt ongeacht de financiële situatie 
van de consument.

Member States should ensure that every 
consumer legally resident in the EU is 
entitled to open and keep an account with 
any payment service provider operating on 
their territory. It should make no difference 
whether the consumer has an account in 
another Member State enabling him or her 
to make use in that Member State of the 
services specified in recommendation 3. 
Dit recht geldt ongeacht de financiële 
situatie van de consument, behalve in het 
geval van een veroordeling vanwege 
fraude, witwaspraktijken of een niet 
gerehabiliteerd faillissement.

Or. en

Amendement 29
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 1

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
elke consument die legaal in de Unie 
verblijft, een elementaire betaalrekening 
kan openen en gebruiken bij een 
betalingsdienstaanbieder die op het 
grondgebied van de Unie actief is. Daarbij 
mag het er niet toe doen of de consument 
over een bankrekening in een andere
lidstaat beschikt waarmee hij gebruik kan 
maken van de in aanbeveling nr. 3 
genoemde diensten op het grondgebied. Dit 
recht geldt ongeacht de financiële situatie 
van de consument.

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
elke consument die legaal in de Unie 
verblijft, een elementaire betaalrekening 
kan openen en gebruiken bij een 
commerciële betalingsdienstaanbieder die 
op het grondgebied van de Unie actief is. 
Daarbij mag het er niet toe doen of de 
consument over een bankrekening in een 
andere lidstaat beschikt waarmee hij 
gebruik kan maken van de in aanbeveling 
nr. 3 genoemde diensten op het 
grondgebied. Dit recht geldt ongeacht de 
financiële situatie van de consument.
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Or. en

Amendement 30
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 1

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
elke consument die legaal in de Unie 
verblijft, een elementaire betaalrekening 
kan openen en gebruiken bij een 
betalingsdienstaanbieder die op het 
grondgebied van de Unie actief is. Daarbij
mag het er niet toe doen of de consument 
over een bankrekening in een andere 
lidstaat beschikt waarmee hij gebruik kan 
maken van de in aanbeveling nr. 3 
genoemde diensten op het grondgebied. Dit 
recht geldt ongeacht de financiële situatie 
van de consument.

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
elke consument die legaal in de Unie 
verblijft, een elementaire betaalrekening 
kan openen en gebruiken bij een 
betalingsdienstaanbieder die op het 
grondgebied van de Unie actief is. De 
consument moet evenwel een aantoonbare 
band hebben met de desbetreffende 
lidstaat waar hij een elementaire 
betaalrekening wenst te openen. Deze 
band kan bijvoorbeeld bestaan uit het 
hebben van (plannen om aldaar) een 
woning (te kopen), een (toekomstige) 
baan of een (toekomstige) studieplaats. 
Bij het openen van de rekening mag het er 
niet toe doen of de consument over een 
bankrekening in een andere lidstaat 
beschikt waarmee hij gebruik kan maken 
van de in aanbeveling nr. 3 genoemde 
diensten op het grondgebied. Dit recht 
geldt ongeacht de financiële situatie van de 
consument.

Or. de

Amendement 31
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 2

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten zouden moeten regelen dat De lidstaten zouden moeten regelen dat 
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alle banken met particuliere cliënten
verplicht worden een elementaire 
betaalrekening aan te bieden, om 
discriminatie en oneerlijke concurrentie 
tussen de banken te voorkomen, voor zover 
een lidstaat geen specifieke voorschriften 
hieromtrent kent.

alle banken die actief zijn in de sector 
retailbanking verplicht worden een 
elementaire betaalrekening aan te bieden, 
om discriminatie en oneerlijke concurrentie 
tussen de banken te voorkomen, voor zover 
een lidstaat geen specifieke voorschriften 
hieromtrent kent.

Or. en

Amendement 32
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 2

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten zouden moeten regelen dat 
alle banken met particuliere cliënten 
verplicht worden een elementaire 
betaalrekening aan te bieden, om 
discriminatie en oneerlijke concurrentie 
tussen de banken te voorkomen, voor zover 
een lidstaat geen specifieke voorschriften 
hieromtrent kent.

De lidstaten zouden moeten regelen dat 
alle banken met particuliere cliënten 
verplicht worden een elementaire 
betaalrekening aan te bieden, zonder de 
verplichte aanschaf van aanvullende 
bankdiensten of -producten, om
discriminatie en oneerlijke concurrentie 
tussen de banken te voorkomen, voor zover 
een lidstaat geen specifieke voorschriften 
hieromtrent kent.

Or. el

Amendement 33
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 2

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten zouden moeten regelen dat 
alle banken met particuliere cliënten 
verplicht worden een elementaire 
betaalrekening aan te bieden, om 
discriminatie en oneerlijke concurrentie 

Elke lidstaat mag beslissen of toegang tot 
elementaire bankdiensten moet worden 
verleend door een of meerdere bancaire of 
niet-bancaire instellingen (overige 
aanbieders van betalingsdiensten).
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tussen de banken te voorkomen, voor 
zover een lidstaat geen specifieke 
voorschriften hieromtrent kent.

Or. en

Amendement 34
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 2

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten zouden moeten regelen dat 
alle banken met particuliere cliënten
verplicht worden een elementaire 
betaalrekening aan te bieden, om 
discriminatie en oneerlijke concurrentie 
tussen de banken te voorkomen, voor zover 
een lidstaat geen specifieke voorschriften 
hieromtrent kent.

De lidstaten zouden moeten regelen dat 
alle aanbieders van betalingsdiensten 
zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 9, van 
Richtlijn 2007/64/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 november 
2007 betreffende betalingsdiensten in de 
interne markt1 verplicht worden een 
elementaire betaalrekening aan te bieden, 
om discriminatie en oneerlijke concurrentie 
tussen de banken te voorkomen, voor zover 
een lidstaat geen specifieke voorschriften 
hieromtrent kent.
____________________

1 PB L 319 van 5.12.2007, blz. 1.

Or. en

Amendement 35
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 2

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten zouden moeten regelen dat 
alle banken met particuliere cliënten 
verplicht worden een elementaire 
betaalrekening aan te bieden, om 

De lidstaten zouden moeten regelen dat 
alle aanbieders van betalingsdiensten met 
particuliere cliënten verplicht worden een 
elementaire betaalrekening aan te bieden, 
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discriminatie en oneerlijke concurrentie 
tussen de banken te voorkomen, voor zover 
een lidstaat geen specifieke voorschriften 
hieromtrent kent.

om discriminatie en oneerlijke concurrentie 
tussen de banken te voorkomen, voor zover 
een lidstaat geen specifieke voorschriften 
hieromtrent kent.

Or. en

Amendement 36
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 2

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten zouden moeten regelen dat 
alle banken met particuliere cliënten 
verplicht worden een elementaire 
betaalrekening aan te bieden, om 
discriminatie en oneerlijke concurrentie 
tussen de banken te voorkomen, voor zover 
een lidstaat geen specifieke voorschriften 
hieromtrent kent.

De lidstaten zouden moeten regelen dat 
alle banken met particuliere cliënten 
verplicht worden een elementaire 
betaalrekening aan te bieden, om 
discriminatie en oneerlijke concurrentie 
tussen de banken te voorkomen, voor zover 
een lidstaat geen specifieke voorschriften 
hieromtrent kent. 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 elementaire 
betaalrekening, onder andere door middel 
van bevordering van vrijwillige 
overeenkomsten tussen de bankensector 
en ngo's die deze kwetsbare groepen 
ondersteunen.

Or. en

Amendement 37
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 2
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Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten zouden moeten regelen dat 
alle banken met particuliere cliënten
verplicht worden een elementaire 
betaalrekening aan te bieden, om 
discriminatie en oneerlijke concurrentie 
tussen de banken te voorkomen, voor zover 
een lidstaat geen specifieke voorschriften 
hieromtrent kent.

De lidstaten zouden moeten regelen dat 
alle banken die zich met algemene 
particuliereklantendiensten bezig houden
verplicht worden een elementaire 
betaalrekening aan te bieden, om 
discriminatie en oneerlijke concurrentie 
tussen de banken te voorkomen, voor zover 
een lidstaat geen specifieke voorschriften 
hieromtrent kent.

Or. de

Amendement 38
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

De onderstaande 
betalingsdienstaanbieders zijn van deze 
verplichting uitgesloten:
a. betalingsdienstaanbieders zoals bedoeld 
in artikel 1, lid 1, onder e) en f), van 
Richtlijn 2007/64/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 13 november 
2007 betreffende betalingsdiensten in de 
interne markt1;
b. betalingsinstellingen die slechts 
toestemming hebben om een of meer van 
de betalingsdiensten als vermeld in de 
punten 4 tot en met 7 van de bijlage bij 
Richtlijn 2007/64/EG aan te bieden;
c. betalingsdienstaanbieders die zich niet 
met algemene particuliereklantendiensten 
bezighouden. 
____________________

1PB L 319 van 5.12.2007, blz. 1.

Or. de
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Amendement 39
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

In de hele Unie moeten beginselen inzake 
toegang tot elementaire betaalrekeningen 
worden vastgesteld en op consistente wijze 
worden toegepast, en daarbij moet 
rekening worden gehouden met de 
bevordering van maatschappelijke 
integratie en sociale samenhang. Een 
gelijke en eerlijke behandeling van 
consumenten, met speciale aandacht voor 
kwetsbare groepen, een open en 
transparante verstrekking van informatie 
over de voordelen, risico's en 
voorwaarden van het product en de 
noodzaak om meer inspanningen te 
leveren op het vlak van financiële 
educatie en het bewuster maken van 
consumenten, vormen slechts een paar 
van deze beginselen. Daarnaast dient 
rekening te worden gehouden met de 
uiteenlopende gewoonten en gebruiken 
van banken in de Unie.

Or. de

Amendement 40
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Gezien de zeer uiteenlopende redenen 
waarom de toegang tot een betaalrekening 
wordt geweigerd dan wel beperkt, moet 
onverwijld een oplossing voor alle EU-
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lidstaten moet worden gevonden, teneinde 
de consument een universeel recht op een 
bankrekening te geven. De Commissie 
moet derhalve onverwijld een 
desbetreffend wetgevingsvoorstel 
voorleggen, zodat op Europees niveau het 
recht op toegang tot een elementaire 
betaalrekening wettelijk wordt verankerd. 

Or. de

Amendement 41
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Hoe deze toegang tot een elementaire 
betaalrekening in de lidstaten wordt 
geregeld, dient gezien de uiteenlopende 
structuren van de aanbieders van 
financiële diensten aan de lidstaten te 
worden overgelaten.

Or. de

Amendement 42
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Om betalingsdienstaanbieders die 
diensten aanbieden welke geen verband 
houden met de diensten die voor een 
basisbankrekening benodigd zijn, evenwel 
geen onnodige lasten op te leggen, moeten 
de volgende aanbieders worden vrijgesteld 
van de verplichting om basisbankdiensten 
aan te bieden:
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a. aanbieders van betalingsdiensten zoals 
omschreven in artikel 1, punt 1, letter e) 
en f), van Richtlijn 2007/64/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
13 november 2007 betreffende 
betalingsdiensten in de interne markt1;
b. betalingsinstellingen die slechts 
toestemming hebben om een of meer van 
de betalingsdiensten als vermeld in de 
punten 4 tot en met 7 van de bijlage bij 
Richtlijn 2007/64/EG aan te bieden.
____________________

1 PB L 319 van 5.12.2007, blz. 1.

Or. en

Amendement 43
Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 3

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de
betalingsdienstverlener die een consument 
toegang tot een elementaire rekening 
weigert, deze consument onmiddellijk 
schriftelijk, in duidelijke bewoordingen en 
gratis in kennis stelt van de redenen en 
motivering van deze weigering en hem op 
zijn rechtsmiddelen wijst. Dit recht op 
informatie kan door wettelijke maatregelen 
worden ingeperkt indien het gaat om een 
maatregel die met het oog op de openbare 
orde en veiligheid noodzakelijk en 
adequaat is.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de 
redenen voor aanbieders van 
betalingsdiensten om een consument te 
weigeren in principe beperkt blijven tot 
eerder begane financiële of economische 
strafbare feiten, en dat de 
betalingsdienstverlener die een consument 
toegang tot een elementaire rekening 
weigert, deze consument onmiddellijk 
schriftelijk, in duidelijke bewoordingen en 
gratis in kennis stelt van de redenen en 
motivering van deze weigering en hem op 
zijn rechtsmiddelen wijst. Dit recht op 
informatie kan door wettelijke maatregelen 
worden ingeperkt indien het gaat om een 
maatregel die met het oog op de openbare 
orde en veiligheid noodzakelijk en 
adequaat is.

Or. en
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Amendement 44
Evelyne Gebhardt, Cornelis de Jong

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 3

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de 
betalingsdienstverlener die een consument 
toegang tot een elementaire rekening 
weigert, deze consument onmiddellijk 
schriftelijk, in duidelijke bewoordingen en 
gratis in kennis stelt van de redenen en 
motivering van deze weigering en hem op 
zijn rechtsmiddelen wijst. Dit recht op 
informatie kan door wettelijke maatregelen 
worden ingeperkt indien het gaat om een 
maatregel die met het oog op de openbare 
orde en veiligheid noodzakelijk en 
adequaat is.

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat de 
betalingsdienstverlener die een consument 
toegang tot een elementaire rekening 
weigert, deze consument onmiddellijk 
schriftelijk, in duidelijke bewoordingen en 
gratis in kennis stelt van de redenen en 
motivering van deze weigering en hem op 
zijn rechtsmiddelen wijst. Dit recht op 
informatie kan door wettelijke maatregelen 
worden ingeperkt indien het gaat om een 
maatregel die met het oog op de openbare 
orde en veiligheid noodzakelijk en 
adequaat is. De lidstaten dienen te 
waarborgen dat de consument over de 
mogelijkheid beschikt om te klagen tegen 
een beslissing om hem als cliënt te 
weigeren.

Or. en

Amendement 45
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

De Commissie en de lidstaten dienen te 
streven naar nadere verduidelijking van 
de interpretatie van de wetgeving ter 
bestrijding van het witwassen van geld en 
de financiering van terroristische 
activiteiten, ten einde te waarborgen dat 
de wetgeving op evenwichtige en 
evenredige wijze wordt toegepast in de 
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context van elementaire bankdiensten. 
Niemand kan op deze gronden de toegang 
worden ontzegd tot en niemand kan 
worden uitgesloten van een elementaire 
betaalrekening tenzij er gegronde en 
objectieve redenen zijn om zulks te doen.
Dergelijke wetgeving mag nooit worden 
gebruikt als ongefundeerd voorwendsel 
om in commercieel opzicht minder 
aantrekkelijke consumenten te weigeren.

Or. en

Amendement 46
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 – alinea 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten dienen te waarborgen dat 
"ken-uw-client"-procedures niet leiden 
tot discriminerende praktijken of tot 
onnodig onflexibele behandeling van 
consumenten zonder vast adres of zonder 
standaard identiteitsbewijs. Er dient 
bijzondere aandacht te worden 
geschonken aan de toepassing van 
gerichte maatregelen en procedures 
waarmee consumenten zonder vast adres 
of standaard identiteitsbewijs aan de due 
diligencevereisten kunnen voldoen. Waar 
nodig voeren de lidstaten specifieke 
regelingen in ter ondersteuning van deze 
consumenten, waarbij de autoriteiten en 
de sociale diensten in samenwerking met 
aanbieders van betaaldiensten 
betrouwbare en veilige niet-standaard 
instrumenten ontwikkelen om problemen 
met adres en identificatie op pragmatische 
wijze op te lossen.

Or. en
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Amendement 47
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Aanbeveling 2 bis (bepalingen op het 
gebied van het witwassen van geld en de 

financiering van terrorisme)
Het recht op toegang tot een elementaire 
betaalrekening in een lidstaat wordt 
toegekend overeenkomstig de bepalingen 
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, in het bijzonder de bepalingen 
met klantenonderzoekvereisten. De uit de 
relevante Europese of nationale 
bepalingen met betrekking tot het 
witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme voortvloeiende verplichtingen 
van de betalingsdienstaanbieder worden 
door de hier bedoelde wetgeving onverlet 
gelaten.

Or. de

Amendement 48
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 1

Ontwerpadvies Amendement

Er moeten diensten worden aangeboden 
waarmee alle verrichtingen kunnen worden 
uitgevoerd die nodig zijn voor het openen, 
gebruiken en sluiten van een 
betaalrekening, diensten waarmee geld op 
een betaalrekening kan worden gestort en 
waarmee contant geld van een 

Er moeten diensten worden aangeboden 
waarmee alle verrichtingen kunnen worden 
uitgevoerd die nodig zijn voor het openen, 
gebruiken en sluiten van een 
betaalrekening, diensten waarmee geld op 
een betaalrekening kan worden gestort en 
waarmee contant geld van een 



PE487.690v02-00 28/48 AM\899713NL.doc

NL

betaalrekening kan worden opgenomen, 
alsmede de uitvoering van automatische 
afschrijvingen, overmakingen en 
betalingstransacties met een betaalkaart die 
in het dagelijks verkeer kan worden 
gebruikt. 

betaalrekening kan worden opgenomen, 
alsmede de uitvoering van automatische 
afschrijvingen, overmakingen en fysieke of 
op afstand verrichte betalingstransacties 
met een betaalkaart die in het dagelijks 
verkeer kan worden gebruikt. 

Or. en

Amendement 49
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 1

Ontwerpadvies Amendement

Er moeten diensten worden aangeboden 
waarmee alle verrichtingen kunnen worden 
uitgevoerd die nodig zijn voor het openen, 
gebruiken en sluiten van een 
betaalrekening, diensten waarmee geld op 
een betaalrekening kan worden gestort en 
waarmee contant geld van een 
betaalrekening kan worden opgenomen, 
alsmede de uitvoering van automatische 
afschrijvingen, overmakingen en 
betalingstransacties met een betaalkaart die 
in het dagelijks verkeer kan worden 
gebruikt.

Er moeten diensten worden aangeboden 
waarmee alle verrichtingen kunnen worden 
uitgevoerd die nodig zijn voor het openen, 
gebruiken en sluiten van een 
betaalrekening, diensten waarmee geld op 
een betaalrekening kan worden gestort en 
waarmee contant geld van een 
betaalrekening kan worden opgenomen, 
alsmede de uitvoering van automatische 
afschrijvingen, overmakingen en 
betalingstransacties met een betaalkaart die 
in het dagelijks verkeer kan worden 
gebruikt. Aan het aantal uitgevoerde 
operaties mag geen limiet wordt gesteld.

Or. en

Amendement 50
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 1

Ontwerpadvies Amendement

Er moeten diensten worden aangeboden 
waarmee alle verrichtingen kunnen worden 

Er moeten zonder discriminatie diensten 
worden aangeboden waarmee alle 
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uitgevoerd die nodig zijn voor het openen, 
gebruiken en sluiten van een 
betaalrekening, diensten waarmee geld op 
een betaalrekening kan worden gestort, 
alsmede de uitvoering van automatische 
afschrijvingen, overmakingen en 
betalingstransacties met een betaalkaart die 
in het dagelijks verkeer kan worden 
gebruikt.

verrichtingen kunnen worden uitgevoerd 
die nodig zijn voor het openen, gebruiken 
en sluiten van een betaalrekening, het 
verstrekken van rekeningoverzichten,
diensten waarmee geld op een 
betaalrekening kan worden gestort en 
waarmee contant geld van een 
betaalrekening kan worden opgenomen, 
alsmede de uitvoering van automatische 
afschrijvingen, overmakingen en 
betalingstransacties met een betaalkaart die 
in het dagelijks verkeer kan worden 
gebruikt.

Or. de

Amendement 51
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 1

Ontwerpadvies Amendement

Er moeten diensten worden aangeboden 
waarmee alle verrichtingen kunnen worden 
uitgevoerd die nodig zijn voor het openen, 
gebruiken en sluiten van een 
betaalrekening, diensten waarmee geld op 
een betaalrekening kan worden gestort en
waarmee contant geld van een 
betaalrekening kan worden opgenomen, 
alsmede de uitvoering van automatische 
afschrijvingen, overmakingen en 
betalingstransacties met een betaalkaart die 
in het dagelijks verkeer kan worden 
gebruikt.

Er moeten diensten worden aangeboden 
waarmee alle verrichtingen kunnen worden 
uitgevoerd die nodig zijn voor het openen, 
gebruiken en sluiten van een 
betaalrekening, diensten waarmee geld op 
een betaalrekening kan worden gestort en 
transacties kunnen worden ontvangen, 
waarmee contant geld van een 
betaalrekening kan worden opgenomen, 
alsmede de uitvoering van automatische 
afschrijvingen, overmakingen en 
betalingstransacties met een betaalkaart die 
in het dagelijks verkeer kan worden 
gebruikt.

Or. en

Amendement 52
Hans-Peter Mayer
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Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 2

Ontwerpadvies Amendement

De toegang tot een elementaire 
betaalrekening mag niet afhankelijk 
worden gesteld van de aankoop van 
bijkomende diensten.

De toegang tot een elementaire 
betaalrekening mag niet afhankelijk 
worden gesteld van de aankoop van 
bijkomende diensten, bijvoorbeeld 
verzekeringen, en evenmin van niet-
financiële overwegingen, bijvoorbeeld de 
voorafgaande sluiting van een 
huurovereenkomst.

Or. de

Amendement 53
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 3

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
een elementaire betaalrekening hetzij gratis 
is, hetzij tegen redelijke kosten ter 
beschikking wordt gesteld.

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
een elementaire betaalrekening hetzij gratis 
is, hetzij tegen redelijke kosten ter 
beschikking wordt gesteld. Indien er 
kosten in rekening worden gebracht 
dienen deze niet zo hoog te zijn dat zij de 
consument ervan weerhouden een 
elementaire betaalrekening te openen en 
te gebruiken.

Or. en

Amendement 54
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 3
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Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
een elementaire betaalrekening hetzij gratis 
is, hetzij tegen redelijke kosten ter 
beschikking wordt gesteld. 

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
een elementaire betaalrekening hetzij gratis 
is, hetzij tegen redelijke kosten ter 
beschikking wordt gesteld. De lidstaten 
dienen cliënten met een laag inkomen of 
die met een persoonlijk faillissement 
worden geconfronteerd gratis toegang tot 
diensten in verband met een elementaire 
betaalrekening te geven. 

Or. el

Amendement 55
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 3

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
een elementaire betaalrekening hetzij gratis 
is, hetzij tegen redelijke kosten ter 
beschikking wordt gesteld.

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
een elementaire betaalrekening bij 
voorkeur gratis is. De kosten mogen niet 
hoger zijn dan de kosten die voor de 
aanbieder van de betalingsdienst ontstaan 
bij het aanbieden van de dienst, en mogen 
in ieder geval niet meer bedragen dan 10 
euro per jaar.

Or. en

Amendement 56
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 3

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
een elementaire betaalrekening hetzij gratis 

De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat 
een elementaire betaalrekening gratis is.
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is, hetzij tegen redelijke kosten ter 
beschikking wordt gesteld.

Or. en

Amendement 57
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Aanbieders van betaaldiensten moeten 
worden verplicht te waarborgen dat van 
de producten die zij aanbieden de 
elementaire betaalrekening altijd –
ongeacht hoe de vergelijking wordt 
gemaakt – de goedkoopste rekening is 
voor het uitvoeren van elementaire 
betalingstransacties.

Or. en

Amendement 58
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Om te waarborgen dat de kosten van 
elementaire betalingsdiensten in de 
praktijk niet uit de hand lopen moet het de 
lidstaten worden toegestaan een plafond 
in te stellen voor de totale jaarlijkse 
kosten van het openen en gebruiken van 
een elementaire betaalrekening. 

Or. en
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Amendement 59
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Elke lidstaat moet daarnaast vaststellen 
wat redelijke kosten zijn, en daarbij 
rekening houden met criteria zoals het 
nationale inkomensniveau en de 
gemiddelde kosten voor betaalrekeningen 
of de totale kosten van het ter beschikking 
stellen van elementaire betaalrekeningen.

Or. el

Amendement 60
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Indien een betalingsdienstaanbieder de 
consument kosten in rekening brengt voor 
het openen, gebruiken en sluiten van een 
elementaire betaalrekening, alsook voor 
het gebruiken van een, meerdere of alle 
van de in aanbeveling 3 genoemde 
diensten moeten deze kosten voor de 
consument betaalbaar en evenredig zijn. 

Or. de

Amendement 61
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 4
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Ontwerpadvies Amendement

De mogelijkheid van prepaid betaalkaarten 
of andere, voor eenzelfde doel dienende 
betaalmogelijkheden, die reeds in een 
aantal lidstaten bestaat, dient te worden 
getoetst en verder te worden ontwikkeld als 
eventuele aanvulling op een elementaire 
betaalrekening.

De mogelijkheid van prepaid betaalkaarten 
of andere, aangeboden door hetzij 
bancaire, hetzij niet-bancaire instellingen, 
zoals betalingen met gebruikmaking van 
gsm, die reeds in een aantal lidstaten 
bestaat en die dezelfde functies biedt als 
een elementaire betaalrekening, dient te 
worden getoetst en verder te worden 
ontwikkeld als eventueel alternatief op een 
elementaire betaalrekening.

Or. en

Amendement 62
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 5

Ontwerpadvies Amendement

Tegenwoordig zijn elementaire 
betaalrekeningen vaak uitsluitend 
toegankelijk via internet. Daardoor zijn ze 
enerzijds ideaal voor e-handel, maar 
anderzijds ook ontoegankelijk voor een 
deel van de bevolking, met name voor
burgers die niet over internet beschikken, 
of bijvoorbeeld ouderen. Omdat deze 
consumenten anders in een nadelige 
situatie zouden belanden, moet de 
geplande elementaire betaalrekening 
gebruikersvriendelijk, eenvoudig en veilig 
zijn.

Tegenwoordig zijn elementaire 
betaalrekeningen vaak uitsluitend 
toegankelijk via internet. Daardoor zijn ze 
enerzijds ideaal voor e-handel, maar 
anderzijds ook ontoegankelijk voor burgers 
die niet over internet beschikken. De 
geplande elementaire betaalrekening moet
gebruikersvriendelijk, eenvoudig en veilig 
zijn.

Or. en

Amendement 63
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
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Aanbeveling 3 – alinea 5

Ontwerpadvies Amendement

Tegenwoordig zijn elementaire 
betaalrekeningen vaak uitsluitend 
toegankelijk via internet. Daardoor zijn ze 
enerzijds ideaal voor e-handel, maar 
anderzijds ook ontoegankelijk voor een 
deel van de bevolking, met name voor 
burgers die niet over internet beschikken, 
of bijvoorbeeld ouderen. Omdat deze 
consumenten anders in een nadelige 
situatie zouden belanden, moet de geplande 
elementaire betaalrekening 
gebruikersvriendelijk, eenvoudig en veilig 
zijn. 

Tegenwoordig zijn elementaire 
betaalrekeningen vaak uitsluitend 
toegankelijk via internet. Daardoor zijn ze 
enerzijds ideaal voor e-handel, maar 
anderzijds ook ontoegankelijk voor een 
deel van de bevolking, met name voor 
burgers die niet over internet beschikken, 
of bijvoorbeeld ouderen. Omdat deze 
consumenten anders in een nadelige 
situatie zouden belanden, moet de geplande 
elementaire betaalrekening 
gebruikersvriendelijk, eenvoudig en veilig 
zijn. Het beheer van een dergelijke 
rekening moet daarnaast mogelijk zijn via 
internet, gsm of andere 
communicatiemiddelen, alsook de gewone 
bankfilialen.

Or. el

Amendement 64
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 5

Ontwerpadvies Amendement

Tegenwoordig zijn elementaire 
betaalrekeningen vaak uitsluitend 
toegankelijk via internet. Daardoor zijn ze 
enerzijds ideaal voor e-handel, maar 
anderzijds ook ontoegankelijk voor een 
deel van de bevolking, met name voor 
burgers die niet over internet beschikken, 
of bijvoorbeeld ouderen. Omdat deze 
consumenten anders in een nadelige 
situatie zouden belanden, moet de geplande 
elementaire betaalrekening 
gebruikersvriendelijk, eenvoudig en veilig 
zijn.

Tegenwoordig zijn elementaire 
betaalrekeningen vaak uitsluitend 
toegankelijk via internet. Daardoor zijn ze 
enerzijds ideaal voor e-handel, maar 
anderzijds ook ontoegankelijk voor een 
deel van de bevolking, met name voor 
burgers die niet over internet beschikken,
of bijvoorbeeld ouderen. Omdat deze 
consumenten anders in een nadelige 
situatie zouden belanden, moet de geplande 
elementaire betaalrekening 
gebruikersvriendelijk, eenvoudig en veilig 
zijn, maar ook toegankelijk zijn via zowel 
internet, gsm of andere 
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communicatiemiddelen, als de gewone 
bankfilialen.

Or. de

Amendement 65
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Elke vorm van discriminatie door het 
gebruiken van de elementaire 
betaalrekening moet worden vermeden.

Or. de

Amendement 66
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 6

Ontwerpadvies Amendement

Bij het overstappen van de ene bank naar 
de andere of het afsluiten van een rekening
mogen geen extreem hoge administratieve 
kosten of hindernissen voor de consument 
ontstaan.

Het afsluiten van een rekening mag geen 
administratieve kosten of hindernissen 
voor de consument doen ontstaan.

Or. en

Amendement 67
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 7
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Ontwerpadvies Amendement

Het mag niet zo zijn dat de consument
door omstandigheden die zich buiten zijn 
wil om voordoen, zoals onvoldoende 
dekking van de rekening door te late 
betalingen of vervroegde overmakingen 
(bijvoorbeeld regelmatig terugkerende 
afschrijvingen die altijd op dezelfde dag 
worden afgeboekt) kosten of boetes moet 
betalen voor het overschrijden van zijn 
banksaldo. Eventueel kunnen de lidstaten 
een gering rekening-courantkrediet 
toestaan, dat specifiek voor dit soort 
gevallen wordt ontwikkeld.

De consument dient duidelijk te worden 
geïnformeerd over de kosten of boetes die 
hij moet betalen voor het overschrijden van 
zijn banksaldo.

Or. en

Amendement 68
Ashley Fox

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 7

Ontwerpadvies Amendement

Het mag niet zo zijn dat de consument 
door omstandigheden die zich buiten zijn 
wil om voordoen, zoals onvoldoende 
dekking van de rekening door te late 
betalingen of vervroegde overmakingen 
(bijvoorbeeld regelmatig terugkerende 
afschrijvingen die altijd op dezelfde dag 
worden afgeboekt) kosten of boetes moet 
betalen voor het overschrijden van zijn 
banksaldo. Eventueel kunnen de lidstaten 
een gering rekening-courantkrediet 
toestaan, dat specifiek voor dit soort
gevallen wordt ontwikkeld.

Eventueel kunnen de lidstaten een gering 
rekening-courantkrediet toestaan ter 
dekking van tijdelijke negatieve 
balansposities De kosten voor dergelijke 
kleine overbruggingsleningen moeten 
redelijk zijn en ten minste even gunstig
zijn als het gewoonlijke prijsbeleid van de 
aanbieder.

Or. en
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Amendement 69
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 7

Ontwerpadvies Amendement

Het mag niet zo zijn dat de consument 
door omstandigheden die zich buiten zijn 
wil om voordoen, zoals onvoldoende 
dekking van de rekening door te late 
betalingen of vervroegde overmakingen 
(bijvoorbeeld regelmatig terugkerende 
afschrijvingen die altijd op dezelfde dag 
worden afgeboekt) kosten of boetes moet 
betalen voor het overschrijden van zijn 
banksaldo. Eventueel kunnen de lidstaten 
een gering rekening-courantkrediet 
toestaan, dat specifiek voor dit soort 
gevallen wordt ontwikkeld.

Eventueel kunnen de lidstaten een gering 
rekening-courantkrediet toestaan. 
Eventuele vertragingstoeslagen moeten 
voor de consument betaalbaar zijn en ten 
minste even gunstig zijn als het 
gewoonlijke prijsbeleid van de aanbieder.

Or. de

Amendement 70
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 8

Ontwerpadvies Amendement

Het staat de lidstaten overigens vrij 
binnen een adequaat kader te voorzien in 
de mogelijkheid van rekening-
courantkrediet.

Schrappen 

Or. en

Amendement 71
Anna Hedh

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 9 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

De consumenten waarvoor de elementaire 
betaalrekening wordt ingevoerd vormen 
een klantengroep met specifieke belangen 
en behoeften. Om ervoor te zorgen dat 
deze groep op attente en coulante wijze 
wordt geholpen dient het personeel van 
betalingsdienstaanbieders die dergelijke 
rekeningen aanbieden, in deze context 
een adequate opleiding, voldoende tijd en 
redelijke aangepast sales targets te 
krijgen.

Or. en

Amendement 72
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 10

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten dienen 
voorlichtingscampagnes te voeren over de 
mogelijkheid om een elementaire 
betaalrekening te openen, waarmee de 
aandacht wordt gevestigd op de procedures 
die nodig zijn voor het recht op toegang tot 
een elementaire betaalrekening en op de 
vraag hoe gebruik kan worden gemaakt 
van buitengerechtelijke klachten- en 
verhaalsprocedures. De overdracht van 
financiële kennis voor de consument is van 
uitermate groot belang, aangezien zij 
hierdoor in een sterkere positie komen en 
beter in de interne markt worden 
geïntegreerd. 

De lidstaten dienen middels 
overheidsdiensten en in samenwerking 
met consumentenorganisaties en/of 
adviesdiensten voorlichtingscampagnes te 
voeren over de mogelijkheid om een 
elementaire betaalrekening te openen, 
waarmee de aandacht wordt gevestigd op 
de procedures die nodig zijn voor het recht 
op toegang tot een elementaire 
betaalrekening en op de vraag hoe gebruik 
kan worden gemaakt van 
buitengerechtelijke klachten- en 
verhaalsprocedures. De overdracht van 
financiële kennis voor de consument is van 
uitermate groot belang, aangezien zij 
hierdoor in een sterkere positie komen en 
beter in de interne markt worden 
geïntegreerd. 

Or. de
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Amendement 73
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 10

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten dienen 
voorlichtingscampagnes te voeren over de 
mogelijkheid om een elementaire 
betaalrekening te openen, waarmee de 
aandacht wordt gevestigd op de procedures 
die nodig zijn voor het recht op toegang tot 
een elementaire betaalrekening en op de 
vraag hoe gebruik kan worden gemaakt 
van buitengerechtelijke klachten- en 
verhaalsprocedures. De overdracht van 
financiële kennis voor de consument is van 
uitermate groot belang, aangezien zij 
hierdoor in een sterkere positie komen en 
beter in de interne markt worden 
geïntegreerd

De lidstaten en de Commissie dienen 
voorlichtingscampagnes te voeren over de 
mogelijkheid om een elementaire 
betaalrekening te openen, waarmee de 
aandacht wordt gevestigd op de procedures 
die nodig zijn voor het recht op toegang tot 
een elementaire betaalrekening en op de 
vraag hoe gebruik kan worden gemaakt 
van buitengerechtelijke klachten- en 
verhaalsprocedures. De overdracht van 
financiële kennis voor de consument is van 
uitermate groot belang, aangezien zij 
hierdoor in een sterkere positie komen en 
beter in de interne markt worden 
geïntegreerd.

Or. en

Amendement 74
Konstantinos Poupakis

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 10

Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten dienen 
voorlichtingscampagnes te voeren over de 
mogelijkheid om een elementaire 
betaalrekening te openen, waarmee de 
aandacht wordt gevestigd op de procedures 
die nodig zijn voor het recht op toegang tot 
een elementaire betaalrekening en op de 
vraag hoe gebruik kan worden gemaakt 
van buitengerechtelijke klachten- en 
verhaalsprocedures. De overdracht van 

De lidstaten dienen 
voorlichtingscampagnes te voeren over de 
mogelijkheid om een elementaire 
betaalrekening te openen, waarmee de 
aandacht wordt gevestigd op de procedures 
die nodig zijn voor het recht op toegang tot 
een elementaire betaalrekening en op de 
vraag hoe gebruik kan worden gemaakt 
van buitengerechtelijke klachten- en 
verhaalsprocedures. Het onder de



AM\899713NL.doc 41/48 PE487.690v02-00

NL

financiële kennis voor de consument is van 
uitermate groot belang, aangezien zij 
hierdoor in een sterkere positie komen en 
beter in de interne markt worden 
geïntegreerd.  

aandacht brengen van de voordelen van 
het gebruik van een elementaire 
betaalrekening en de overdracht van 
financiële kennis voor de consument zijn
van uitermate groot belang, aangezien zij 
hierdoor in een sterkere positie komen en 
beter in de interne markt worden 
geïntegreerd.  

Or. el

Amendement 75
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 10 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en
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Amendement 76
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 11

Ontwerpadvies Amendement

Aanbieders van betalingsdiensten moeten 
worden verplicht om de consument 
schriftelijk te voorzien van de nodige 
informatie over de aangeboden elementaire 
betaalrekening.

Aanbieders van betalingsdiensten moeten 
worden verplicht om de consument 
schriftelijk te voorzien van de nodige 
informatie over de aangeboden elementaire 
betaalrekening. Zij moeten worden 
verplicht reclame te maken voor 
basisbankrekeningen waarin duidelijke en 
volledige informatie wordt geboden via 
verschillende beschikbare kanalen, met 
name de website en de agentschappen van 
de aanbieder. Voor zover de informatie 
gestandaardiseerd is, moet de consument 
deze op duurzame dragers te zien krijgen.

Or. en

Amendement 77
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 11

Ontwerpadvies Amendement

Aanbieders van betalingsdiensten moeten 
worden verplicht om de consument 
schriftelijk te voorzien van de nodige 
informatie over de aangeboden elementaire 
betaalrekening. 

Aanbieders van betalingsdiensten moeten 
worden verplicht om de consument 
schriftelijk te voorzien van de nodige 
informatie over de aangeboden elementaire 
betaalrekening, alsook over de eventueel 
daaraan verbonden kosten en 
gebruiksvoorwaarden.  De consument 
moet er daarnaast over worden 
geïnformeerd dat het afnemen van 
aanvullende diensten geen voorwaarde is 
om toegang tot een elementaire 
betaalrekening te krijgen. De kosten voor 
de diensten dienen op duidelijke en 
vergelijkbare wijze te worden meegedeeld, 
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zonder "kleine lettertjes" of verborgen 
kosten.

Or. de

Amendement 78
Olle Schmidt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 11

Ontwerpadvies Amendement

Aanbieders van betalingsdiensten moeten
worden verplicht om de consument
schriftelijk te voorzien van de nodige
informatie over de aangeboden elementaire 
betaalrekening.

Aanbieders van betalingsdiensten moeten 
de consument voorzien van adequate
informatie over de aangeboden elementaire 
betaalrekening.

Or. en

Amendement 79
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 3 – alinea 12 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Het opnemen van contant geld van een 
geldautomaat dient in principe gratis te 
zijn, ongeacht de bank die de 
bankautomaat exploiteert.

Or. de

Amendement 80
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Aanbeveling 4 – alinea 1 bis (nieuw)



PE487.690v02-00 44/48 AM\899713NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 81
Emilie Turunen

Ontwerpadvies
Aanbeveling 4 – alinea 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

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

Or. en

Amendement 82
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Tevens moeten er toegankelijke, 
betaalbare, onafhankelijke, eerlijke, 
transparante, bruikbare en efficiënte 
alternatieve geschilbeslechtingsregelingen 
en verhaalregelingen aan de consument 
beschikbaar worden gesteld.

Or. de

Amendement 83
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 4 – alinea 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

De portee van transparantie, 
informatievereisten en 
voorlichtingscampagnes moet verder 
reiken dan de productvoorwaarden en de 
alternatieve geschilbeslechtingsregelingen 
en verhaalmogelijkheden. Een omvattend 
informatiesysteem voor 
consumentenbescherming op het gebied 
van financiële en bankdiensten voor 
particuliere consumenten moet ook een 
producttoetsing en een 
waarschuwingssysteem voor schadelijke 
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producten omvatten. De toezichthoudende 
autoriteiten dienen er actief toe bij te 
dragen dat de consument altijd toegang 
heeft tot actuele en volledige informatie 
over de rekeningen die hij geopend heeft 
of kan openen.

Or. de

Amendement 84
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 4 – alinea 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

De diensten die op het niveau van de 
lidstaten voor het toezicht op de naleving 
van de wettelijke bepalingen op dit gebied 
verantwoordelijk zijn, dienen goede 
praktijken met betrekking tot de 
procedures van banken te ontwikkelen en 
op hun grondgebied te bevorderen. 
Daarnaast dient de Commissie over de 
ontwikkelingen op dit gebied te worden 
geïnformeerd. Initiatieven van de 
Commissie zoals Europa Direct of 
SOLVIT, alsook van nationale 
instellingen zoals de financiële 
ombudsman of consumentenorganisaties, 
die klachten van burgers over de toegang 
tot bankdiensten ontvangen, dienen ook 
de Commissie over hun bevindingen en 
conclusies te informeren, aangezien deze 
klachten de problemen weerspiegelen 
waar gewone burgers en consumenten 
mee worden geconfronteerd. 

Or. de



AM\899713NL.doc 47/48 PE487.690v02-00

NL

Amendement 85
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Aanbeveling 4 – alinea 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

De bevoegde nationale autoriteiten dienen 
de goede praktijken te beoordelen en 
maatregelen te nemen tegen elke 
handeling van banken die een inbreuk 
vormt op het recht van de consument op 
een elementaire betaalrekening.

Or. de

Amendement 86
Hans-Peter Mayer

Ontwerpadvies
Aanbeveling 5 – alinea 1

Ontwerpadvies Amendement

De Commissie doet het Europees 
Parlement en de Raad uiterlijk twee jaar na 
de inwerkingtreding van de wetgeving een 
uitvoerig verslag over de toepassing en 
omzetting ervan toekomen. In dit verslag 
wordt ook nagegaan of er bijkomende 
maatregelen nodig zijn en worden 
eventueel voorstellen gedaan voor de 
aanpassing of herziening van de 
wetgeving.

De Commissie doet het Europees 
Parlement en de Raad uiterlijk drie jaar na 
de inwerkingtreding van de wetgeving een 
uitvoerig verslag over de toepassing en 
omzetting ervan toekomen. In dit verslag 
wordt ook nagegaan of er bijkomende 
maatregelen nodig zijn en worden 
eventueel voorstellen gedaan voor de 
aanpassing of herziening van de 
wetgeving.

Or. de

Amendement 87
Liem Hoang Ngoc

Ontwerpadvies
Aanbeveling 5 – alinea 2
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Ontwerpadvies Amendement

De lidstaten dienen te waarborgen dat 
betalingsdienstaanbieders de nationale 
autoriteiten regelmatig betrouwbare 
informatie doen toekomen over het aantal 
geopende elementaire betaalrekeningen, 
het aantal afgewezen aanvragen om 
opening van een rekening, de redenen voor 
deze afwijzingen, het aantal gesloten 
rekeningen en de met deze rekeningen 
verbonden kosten.

De lidstaten dienen te waarborgen dat 
betalingsdienstaanbieders de nationale 
autoriteiten regelmatig betrouwbare 
informatie doen toekomen over het aantal 
geopende elementaire betaalrekeningen, 
het aantal afgewezen aanvragen om 
opening van een rekening, de redenen voor 
deze afwijzingen en het aantal gesloten 
rekeningen.

Or. en


