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BEKNOPTE MOTIVERING

Tegenwoordig kunnen de meeste mensen zich een leven zonder bankrekening nauwelijks 
voorstellen. Een bankrekening is een echte vereiste om te kunnen deelnemen aan het sociale 
en economische leven. Zonder toegang tot basisbankdiensten is het dagelijks leven moeilijk 
en duur. De voordelen van contantloze transacties worden steeds tastbaarder en zijn concreet 
voor zowel burgers als de overheid. Bankovermakingen van salarissen en de betaling van 
elektriciteits-, gas- of waterrekeningen zijn zonder bankrekening een grote uitdaging. 

Volgens schattingen van de Wereldbank beschikken circa 58 miljoen burgers in de EU niet 
over een betaalrekening. Veel mensen ondervinden moeilijkheden bij het openen van een 
betaalrekening. Er zijn uiteenlopende redenen voor het weigeren van een bankrekening. Een 
gebiedsbrede toegang tot bankvestigingen of pinautomaten is niet in alle lidstaten 
gewaarborgd, waardoor Europese burgers geen gebruik kunnen maken van de voordelen van 
financiële diensten. Daarnaast kan insolventie een reden zijn voor banken om consumenten de 
toegang tot een basisbetaalrekening te weigeren. Bovendien kunnen EU-inwoners die 
vanwege hun baan of studentenactiviteiten zeer mobiel zijn, seizoenswerkers of 
gedetacheerde werknemers, alsmede werknemers van kleine en middelgrote bedrijven, 
problemen ondervinden bij het openen van een bankrekening, omdat ze geen vast adres 
hebben in de lidstaat waar de betalingsdienstaanbieder is gevestigd. Mobiliteit garanderen 
binnen de Europese Unie moet een gemeenschappelijke doelstelling van de lidstaten blijven. 
Toegang tot een bankrekening als universeel recht voor alle burgers in de Europese Unie, met 
inbegrip van kwetsbare groepen, draagt op cruciale wijze bij aan dit doel. 

Consumenten zonder bankrekening worden simpelweg uitgesloten van de voordelen van de 
interne markt. Consumenten zonder toegang tot een betaalrekening ondervinden problemen 
bij de aankoop van grensoverschrijdende of onlineproducten. Passende oplossingen om 
ervoor te zorgen dat consumenten niet van het dagelijks leven en nieuwe technologische 
ontwikkelingen worden uitgesloten, zijn van vitaal belang. In het verslag van Mario Monti 
(2010) en de door de Commissie aangenomen Single Market Act I (2011) is reeds verklaard 
dat de toegang tot een bankrekening een belangrijke voorwaarde is voor de soepele werking 
van de Europese interne markt. Consumenten kunnen profiteren van de onlinemarkten, 
nieuwe technologische uitvindingen en goedkopere diensten en prijzen. Na de interventie van 
het Europees Parlement met een initiatiefverslag in 2012 (2012/2055(INI)) is de Europese 
Commissie uiteindelijk met een wetgevingsvoorstel gekomen.

Het is niet alleen van essentieel belang om de weg te effenen voor de mogelijkheid om een 
rekening te gebruiken. Het is tevens een van de hoogste prioriteiten om bankkosten 
transparant en begrijpelijk te maken, zodat consumenten bankdienstaanbieders kunnen 
vergelijken en een gefundeerde keuze kunnen maken. Ook is het zeer belangrijk dat 
consumenten kunnen overstappen van bankrekening, teneinde het economisch belang van 
consumenten te beschermen en een gezonde concurrentie te bevorderen tussen 
bankdienstaanbieders binnen een echte interne markt. Dankzij eerdere initiatieven op 
Europees niveau, zoals de richtlijn betalingsdiensten (2007/64/EG) of de recente verordening 
inzake de gemeenschappelijke betalingsruimte voor de euro (SEPA/260/2012), is de 
bekwaamheid van betalingsdienstaanbieders op het gebied van grensoverschrijdende 
verrichtingen reeds verbeterd. Vele Europese consumenten ondervinden voordeel van snellere 
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betalingen en goedkopere transacties. Een volgende stap is de vergelijkbaarheid van 
financiële diensten, zodat consumenten gemakkelijker een gefundeerde en weloverwogen 
beslissing kunnen nemen. Een snel overstapproces bevordert lagere prijzen en hogere 
kwaliteit van de aan de consument aangeboden financiële producten. Het is van vitaal belang 
voor de werking en de voltooiing van de interne markt om vrije en gefundeerde keuzes van 
consumenten te ondersteunen en de consumentenmobiliteit te bevorderen.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De terminologie betreffende kosten 
moet door de nationale bevoegde 
autoriteiten worden bepaald, waarbij met 
de specificiteit van de lokale markten 
rekening kan worden gehouden. Om als 
representatief te worden beschouwd, 
moeten de diensten van ten minste één 
betalingsdienstaanbieder in de lidstaten aan 
kosten onderworpen zijn. Bovendien moet, 
indien mogelijk, de terminologie 
betreffende kosten op EU-niveau worden 
gestandaardiseerd, waardoor vergelijking 
over heel de Unie mogelijk wordt gemaakt.
De Europese Bankautoriteit (EBA) moet 
richtsnoeren vaststellen om de lidstaten te 
helpen bij het bepalen van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen 
betalingsdiensten op nationaal niveau.

(13) De terminologie betreffende kosten 
moet door de nationale bevoegde 
autoriteiten worden bepaald, waarbij met 
de specificiteit van de lokale markten 
rekening kan worden gehouden. Om als 
representatief te worden beschouwd, 
moeten de diensten van ten minste één 
betalingsdienstaanbieder in de lidstaten aan 
kosten onderworpen zijn of kosteloos 
worden aangeboden. Bovendien moet, 
indien mogelijk, de terminologie 
betreffende kosten op EU-niveau worden 
gestandaardiseerd, waardoor vergelijking 
over heel de Unie mogelijk wordt gemaakt.
De Europese Bankautoriteit (EBA) moet 
richtsnoeren vaststellen om de lidstaten te 
helpen bij het bepalen van de meest 
representatieve aan kosten onderworpen of 
kosteloos aangeboden betalingsdiensten op 
nationaal niveau.

Or. en
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Zodra de nationale bevoegde 
autoriteiten een voorlopige lijst van de 
meest representatieve diensten die op 
nationaal niveau aan kosten zijn 
onderworpen alsook termen en definities 
hebben vastgesteld, moet de Commissie 
deze toetsen om middels gedelegeerde 
handelingen de diensten aan te wijzen die 
de meerderheid van lidstaten 
gemeenschappelijk hebben en er 
gestandaardiseerde termen en definities op 
EU-niveau voor voor te stellen.

(14) Zodra de nationale bevoegde 
autoriteiten een voorlopige lijst van de 
meest representatieve diensten die op 
nationaal niveau aan kosten zijn 
onderworpen of kosteloos worden 
aangeboden alsook termen en definities 
hebben vastgesteld, moet de Commissie 
deze toetsen om middels gedelegeerde 
handelingen de diensten aan te wijzen die 
de meerderheid van lidstaten 
gemeenschappelijk hebben en er 
gestandaardiseerde termen en definities op 
EU-niveau voor voor te stellen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Om onpartijdige informatie over 
bankkosten te verkrijgen, moet aan de 
consumenten toegang worden geboden tot 
vergelijkingswebsites die operationeel 
onafhankelijk van de 
betalingsdienstaanbieders zijn. De lidstaten 
moeten er bijgevolg voor zorgen dat op 
hun respectieve grondgebieden ten minste 
één dergelijke website beschikbaar is. 
Dergelijke vergelijkingswebsites kunnen 
door bevoegde autoriteiten, andere 
overheden en/of erkende private 
ondernemers worden beheerd. De lidstaten 
moeten een vrijwillige erkenningsregeling 
vaststellen waardoor private beheerders 
van vergelijkingswebsites in 

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

overeenstemming met vastgestelde 
kwaliteitscriteria erkenning kunnen 
aanvragen. Er dient een door een bevoegde 
autoriteit of een andere overheid beheerde 
vergelijkingswebsite te worden opgezet 
indien geen privaat beheerde website is 
erkend. Dergelijke websites moeten 
eveneens aan de kwaliteitscriteria voldoen. 
Teneinde het overzicht over de door 
betalingsdienstaanbieders in de Europese 
Unie aangerekende kosten te 
vergemakkelijken, dient de Commissie een 
actueel, onafhankelijk, nauwkeurig, 
betrouwbaar en consumentvriendelijk 
portaal op te zetten met daarop links naar 
alle erkende vergelijkingswebsites in de 
respectieve lidstaten.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

woningverzekering. Bovendien is 
vastgesteld dat deze praktijken de 
transparantie en vergelijkbaarheid van 
prijzen kunnen verminderen, de 
aankoopopties voor consumenten kunnen 
beperken en een negatieve impact op hun 
mobiliteit kunnen hebben. Derhalve 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 
wanneer betalingsdienstaanbieders 
pakketbetaalrekeningen aanbieden zij aan 
de consumenten afzonderlijk informatie 
verstrekken over de voor de betaalrekening 
geldende kosten en over elke andere 
financiële dienst die deel uitmaakt van het 
pakket.

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

bovendien worden verleend 
overeenkomstig de vereisten van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 oktober 2005 tot 
voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, met 
name met betrekking tot 
klantenonderzoeksprocedures.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Aangezien basisbetaalrekeningen gewoonlijk kosteloos of tegen een lage prijs worden 
aangeboden, heeft de rapporteur gekozen voor de formulering "minieme kosten" om een 
symbolische, zeer lage prijs te definiëren. De term "redelijke kosten" is te vaag en biedt 
ruimte voor een prijs die hoger is dan voorzien.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Aan de consumenten moet toegang 
worden gewaarborgd tot een reeks 
basisbetalingsdiensten waarvoor door de 
lidstaten derwijze een minimumaantal 
verrichtingen wordt bepaald dat met zowel 
de behoeften van de consumenten als met 
de commerciële praktijken in de 
betrokken lidstaat rekening wordt 
gehouden. Naast deze lijst van
minimumdiensten mogen de banken hun 
gebruikelijke kosten aanrekenen. Aan 
basisbetaalrekeningen gekoppelde diensten 
moeten de voorziening omvatten om te 
storten en geld op te nemen. De 
consumenten moeten in staat zijn essentiële 
betalingstransacties uit te voeren zoals het 
ontvangen van een inkomen of uitkeringen, 
het betalen van rekeningen of belastingen 
en het aankopen van goederen en diensten, 
onder meer via automatische afschrijving, 
overmaking en het gebruik van een 
betaalkaart. Dergelijke diensten moeten de 
aankoop van goederen en diensten online 
mogelijk maken en moeten consumenten 
de gelegenheid bieden via het platform 
voor online bankieren van de 
betalingsdienstaanbieder, indien 
beschikbaar, betaalopdrachten te initiëren.
Een betaalrekening met basisfuncties mag 
evenwel niet tot online gebruik worden 
beperkt aangezien daardoor een 

(30) Aan de consumenten moet toegang 
worden gewaarborgd tot een reeks 
basisbetalingsdiensten. Naast deze lijst van
basisdiensten mogen de banken hun 
gebruikelijke kosten aanrekenen. Aan 
basisbetaalrekeningen gekoppelde diensten 
moeten de voorziening omvatten om te 
storten en geld op te nemen. De 
consumenten moeten in staat zijn essentiële 
betalingstransacties uit te voeren zoals het 
ontvangen van een inkomen of uitkeringen, 
het betalen van rekeningen of belastingen 
en het aankopen van goederen en diensten, 
onder meer via automatische afschrijving, 
overmaking en het gebruik van een 
betaalkaart. Dergelijke diensten moeten de 
aankoop van goederen en diensten online 
mogelijk maken en moeten consumenten 
de gelegenheid bieden via het platform 
voor online bankieren van de 
betalingsdienstaanbieder, indien 
beschikbaar, betaalopdrachten te initiëren.
Een betaalrekening met basisfuncties mag 
evenwel niet tot online gebruik worden 
beperkt aangezien daardoor een 
belemmering voor consumenten zonder 
internettoegang zou ontstaan.
Consumenten mag geen toegang tot een 
voorschot in rekening-courant worden 
verleend wanneer zij over een 
betaalrekening met basisfuncties 
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belemmering voor consumenten zonder 
internettoegang zou ontstaan.
Consumenten mag geen toegang tot een 
voorschot in rekening-courant worden 
verleend wanneer zij over een 
betaalrekening met basisfuncties 
beschikken. De lidstaten mogen 
betalingsdienstaanbieders toestaan met 
betrekking tot betaalrekeningen met 
basisfuncties voor zeer kleine bedragen 
buffervoorzieningen aan te bieden.

beschikken. De lidstaten mogen 
betalingsdienstaanbieders toestaan met 
betrekking tot betaalrekeningen met 
basisfuncties voor zeer kleine bedragen 
buffervoorzieningen aan te bieden. Zolang 
een betaalrekening met basisfuncties voor 
eigen gebruik door de consument dient, 
mag het aantal transacties dat in het 
kader van de voor die rekening geldende 
specifieke prijsvoorwaarden ten behoeve 
van de consument wordt verricht, niet aan 
beperkingen onderhevig zijn.

Or. en

Amendement 8

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 9

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(k) 'kosten': alle eventuele aan de 
betaalrekening gekoppelde kosten, met 
inbegrip van rekening-courantkredieten, 
boetes en rente voor kredietkaarten, die 
door de consument aan de 
betalingsdienstaanbieder verschuldigd zijn 
voor het aanbieden van betalingsdiensten 
of voor met betrekking tot een 
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betaalrekening uitgevoerde transacties;

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) 'overmaking': een binnenlandse of 
grensoverschrijdende betalingsdienst voor 
het crediteren van de betaalrekening van 
een begunstigde middels een 
betalingstransactie of een reeks 
betalingstransacties van een betaalrekening 
van een betaler door de 
betalingsdienstaanbieder die de 
betaalrekening van de betaler bezit, op 
basis van een door de betaler gegeven 
instructie;

(o) 'overmaking': een betalingsdienst voor 
het crediteren van de betaalrekening van 
een begunstigde middels een 
betalingstransactie of een reeks 
betalingstransacties van een betaalrekening 
van een betaler door de 
betalingsdienstaanbieder die de 
betaalrekening van de betaler bezit, op 
basis van een door de betaler gegeven 
instructie;

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lijst van de meest representatieve aan 
kosten onderworpen betalingsdiensten op 
nationaal niveau en gestandaardiseerde 
terminologie

Lijst van de aan betaalrekeningen 
gekoppelde diensten die aan kosten zijn
onderworpen op nationaal niveau en 
gestandaardiseerde terminologie

Or. en
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Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde autoriteiten waarvan sprake in 
artikel 20 een voorlopige lijst op nationaal 
niveau opstellen van alle aan een 
betaalrekening gekoppelde diensten die 
aan kosten zijn onderworpen. De lijst 
omvat gestandaardiseerde termen en 
definities voor elk van de vastgestelde 
diensten. Elke dienst wordt slechts met één 
naam aangeduid.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voor de toepassing van lid 1 houden de 
bevoegde autoriteiten rekening met de 
diensten:

Schrappen

(1) die door de consumenten met 
betrekking tot hun betaalrekening het 
vaakst gebruikt worden:
(2) die voor de consumenten per dienst de 
hoogste kosten veroorzaken;
(3) die voor de consumenten de hoogste 
totale kosten veroorzaken;
(4) die voor de betalingsdienstaanbieders 
per dienst de hoogste winst opleveren;
(5) die voor de betalingsdienstaanbieders 
de hoogste totale winst opleveren.
De EBA ontwikkelt ingevolge artikel 16 
van Verordening (EU) nr. 1093/2010 
richtsnoeren om de bevoegde autoriteiten 
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bij te staan.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders tijdig 
voorafgaand aan het aangaan van een 
contract betreffende een betaalrekening 
met een consument de consument
informeren over en voorzien van een 
informatiedocument betreffende de kosten 
dat de lijst van de meest representatieve 
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gerelateerde kosten voor elke dienst bevat. diensten waarvan sprake in lid 5 van artikel 
3 en de gerelateerde kosten voor elke 
dienst bevat. In geval van wijzigingen 
wordt de consument hiervan uitvoerig in 
kennis gesteld.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Betalingsdienstaanbieders brengen 
geen kosten in rekening die niet zijn 
vermeld in het verstrekte 
informatiedocument betreffende de 
kosten.

Or. en
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Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders aan de 
consument bij voorkeur maandelijks, 
maar ten minste per kwartaal kosteloos
een staat verstrekken van alle kosten die 
voor zijn betaalrekening zijn opgelopen.

Or. en

Amendement 20

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een kennisgeving vooraf met 
betrekking tot eventuele wijzigingen of 
verhogingen van kosten die vanaf de 
volgende periode zullen worden 
aangerekend.
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Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten toegang hebben tot ten 
minste één website waarop overeenkomstig 
de leden 2 en 3 de kosten worden 
vergeleken die door de 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangerekend voor de diensten welke met 
betrekking tot betaalrekeningen op 
nationaal niveau worden aangeboden.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
consumenten kosteloos toegang hebben tot 
ten minste één website waarop 
overeenkomstig de leden 2 en 3 de kosten
en de rentepercentages worden vergeleken 
die op nationaal niveau door de 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangerekend voor of toegepast op
betaalrekeningen.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) zij zijn operationeel onafhankelijk van 
elke betalingsdienstaanbieder;

(a) zij zijn onafhankelijk van elke 
betalingsdienstaanbieder;

Or. en

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) zij bevatten duidelijke informatie 
over hun eigenaren en hun 
financieringswijze;

Or. en

Amendement 25

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) verstrekking van actuele informatie; (c) verstrekking van actuele, nauwkeurige, 
betrouwbare en gebruiksvriendelijke
informatie;

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Teneinde het overzicht over de door 
betalingsdienstaanbieders in de Europese 
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Unie aangerekende kosten te 
vergemakkelijken, zet de Commissie een 
actueel, onafhankelijk, nauwkeurig, 
betrouwbaar en consumentvriendelijk 
portaal op met daarop links naar alle 
erkende vergelijkingswebsites in de 
respectieve lidstaten.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Tegen het eind van 2018 worden 
tevens Europese websites ontwikkeld ter 
vergelijking van de kosten die door de 
betalingsdienstaanbieders worden 
aangerekend voor de diensten welke met 
betrekking tot betaalrekeningen worden 
aangeboden in de verschillende lidstaten.
De Commissie zet uiterlijk tegen die 
datum een publiek toegankelijke 
Europese vergelijkingswebsite op die in 
samenwerking met de EBA wordt 
beheerd.
Vóór die datum ontwikkelt de Commissie 
door middel van een gedelegeerde 
handeling overeenkomstig artikel 24 
eveneens een vrijwillige 
erkenningsregeling voor private Europese 
vergelijkingswebsites. Om te worden 
erkend, moeten door private ondernemers 
beheerde vergelijkingswebsites aan de in 
lid 2 vermelde voorwaarden voldoen. De 
Commissie behoudt het recht bij niet-
naleving van de in lid 2 genoemde 
voorwaarden de erkenning van private 
ondernemers te weigeren of in te trekken.

Or. en
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Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater. De Commissie zet één portaal op 
met daarop links naar erkende 
vergelijkingswebsites in de lidstaten en op 
Europees niveau en houdt deze actueel.
Dit portaal biedt de consumenten ook een 
glossarium van de gestandaardiseerde 
EU-terminologie zoals vastgesteld 
overeenkomstig artikel 3, alsmede 
richtsnoeren betreffende het 
grensoverschrijdend overstappen tussen 
betaalrekeningen.
Op deze portaalsite wordt voorts, op 
gemakkelijk toegankelijke wijze, een lijst 
met contactgegevens opgenomen van de 
verschillende nationale bevoegde 
autoriteiten als bedoeld in artikel 20.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De consument kan diensten die 
geen deel uitmaken van de betaalrekening 
met basisfuncties als gedefinieerd in 
artikel 16, afzonderlijk aankopen.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In voorkomend geval moeten 
aanbieders bovendien, als aparte 
dienstverlening, kredietproducten kunnen 
aanbieden aan klanten met een 
basisbetaalrekening. De toegang tot of het 
gebruik van de basisbetaalrekening wordt 
op geen enkele wijze afhankelijk gesteld 
van of beperkt door de aankoop van 
dergelijke diensten of producten.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 is niet van toepassing wanneer 
alleen betalingsdiensten als gedefinieerd 
in artikel 4, lid 3, van Richtlijn 
2007/64/EG samen met een 
betaalrekening worden aangeboden.

Schrappen

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met betrekking tot het overstappen tussen 
binnenlandse betalingsdienstaanbieders 
mogen de lidstaten bepalingen handhaven 
of vaststellen die enigszins afwijken van 
de bepalingen zoals uiteengezet in artikel 
10, mits dit leidt tot efficiëntievoordelen 
die duidelijk in het belang van de 
consument zijn.

Or. en

Motivering

De lidstaten met regelingen voor overstapservices die efficiënter zijn, mogen hun regelingen 
behouden.

Amendement 34

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) aan de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder en, indien de 
consument daar ingevolge lid 2 specifiek 
om heeft verzocht, aan de consument een 
lijst zenden van alle bestaande doorlopende 

(a) de consument voorzien van een 
volledig overzicht van alle bestaande 
doorlopende opdrachten voor 
overmakingen en debiteurgedreven 
automatischeafschrijvingsmandaten en
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opdrachten voor overmakingen en 
debiteurgedreven 
automatischeafschrijvingsmandaten;

vragen om bevestiging voor het 
overbrengen daarvan naar de 
ontvangende betalingsdienstaanbieder;

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) binnen zeven kalenderdagen de 
doorlopende opdrachten voor 
overmakingen waarom door de consument 
is verzocht, instellen en deze vanaf de in de 
toestemming bepaalde datum uitvoeren;

(a) binnen zeven werkdagen de 
doorlopende opdrachten voor 
overmakingen waarom door de consument 
is verzocht, instellen en deze vanaf de in de 
toestemming bepaalde datum uitvoeren;

Or. en

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder binnen zeven
kalenderdagen na ontvangst van het 
verzoek de in de punten a), b) en c) van lid 
3 vermelde informatie zenden;

(a) de ontvangende 
betalingsdienstaanbieder binnen zeven
werkdagen na ontvangst van het verzoek 
de in de punten a), b) en c) van lid 3 
vermelde informatie zenden;

Or. en

Amendement 37

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten zorgen ervoor dat door de 
overbrengende betalingsdienstaanbieder 
aan de consument geen kosten worden 
aangerekend voor de beëindiging van de 
bij hem aangehouden betaalrekening. 
Artikel 45, lid 2, van Richtlijn 2007/64/EG
wordt overeenkomstig gewijzigd.

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat enig door
de consument opgelopen financieel verlies 
als gevolg van de niet-naleving door de bij 

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

het overstapproces betrokken 
betalingsdienstaanbieder van zijn 
verplichtingen uit hoofde van artikel 10 
door die betalingsdienstaanbieder te zijner 
tijd wordt vergoed. De bewijslast berust bij 
de betalingsdienstaanbieder, die moet 
aantonen dat de voorwaarden van artikel 
10 zijn nageleefd.

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 41

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 42

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 14 bis
Recht op toegang tot een betaalrekening

Alle legaal in de Europese Unie 
verblijvende personen hebben kosteloos of 
ten hoogste tegen minieme kosten recht 
op toegang tot een betaalrekening met 
basisfuncties.

Or. en

Motivering

Aangezien basisbetaalrekeningen gewoonlijk kosteloos of tegen een lage prijs worden 
aangeboden, heeft de rapporteur gekozen voor de formulering "minieme kosten" om een 
symbolische, zeer lage prijs te definiëren. De term "redelijke kosten" is te vaag en biedt 
ruimte voor een prijs die hoger is dan voorzien.

Amendement 43

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De lidstaten zorgen er op hun 
grondgebied voor dat een betaalrekening 
met basisfuncties aan de consumenten
wordt aangeboden door alle 
betalingsdienstaanbieders die 
betaalrekeningen aanbieden, waarbij ten 
minste de diensten worden aangeboden die 
in artikel 16, lid 1, worden genoemd, als 
integraal onderdeel van hun normale 
werkzaamheden.

Or. en
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Amendement 44

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten zorgen ervoor dat legaal in 
de Unie verblijvende consumenten het 
recht hebben een betaalrekening met 
basisfuncties te openen en te gebruiken bij 
de ingevolge lid 1 vastgestelde 
betalingsdienstaanbieder of 
betalingsdienstaanbieders. Such a right 
shall apply irrespective of the consumer's 
place of residence. De lidstaten zorgen 
ervoor dat de uitoefening van het recht niet 
al te moeilijk of belastend wordt gemaakt 
voor de consument. Alvorens de 
betaalrekening met basisfuncties te openen, 
gaan betalingsdienstaanbieders na of de 
consument op hun grondgebied al dan niet 
een betaalrekening aanhoudt door de 
consument te vragen een verklaring op
erewoord te ondertekenen.

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) indien een consument bij een op zijn 
grondgebied gevestigde 
betalingsdienstaanbieder reeds een 
betaalrekening aanhoudt waarmee hij van 
de in artikel 17, lid 1, opgesomde 
betalingsdiensten gebruik kan maken;

(a) indien een consument bij een op zijn 
grondgebied gevestigde 
betalingsdienstaanbieder reeds een 
betaalrekening aanhoudt waarmee hij van 
de in artikel 16, lid 1, opgesomde 
betalingsdiensten gebruik kan maken. De 
consument wordt niet geacht een 
betaalrekening aan te houden indien hij 
de overstap naar een andere 
betaalrekening overeenkomstig artikel 9 
of de beëindiging van het voorgaande 
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contract kan aantonen;

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Consumenten die al een 
betaalrekening aanhouden in de 
overeenkomstige lidstaat kunnen ook 
overstappen op een basisbetaalrekening 
met gebruikmaking van de in artikel 10 
bedoelde overstapservice.

Or. en
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Amendement 48

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
betaalrekening met basisfuncties de 
volgende betalingsdiensten omvat:

1. De lidstaten zorgen ervoor dat een 
betaalrekening met basisfuncties de 
volgende diensten omvat:

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter d – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) automatische afschrijving; (1) automatische afschrijving via SEPA en 
in valuta anders dan de euro;

Or. en

Motivering

Transacties in euro's (SEPA-transacties) en in de valuta van andere lidstaten moeten mogelijk 
zijn met een basisbetaalrekening.

Amendement 50

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter d – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) betalingstransacties via een betaalkaart, 
daaronder begrepen online betalingen;

(2) betalingstransacties via SEPA en in 
valuta anders dan de euro via een 
betaalkaart, daaronder begrepen online 
betalingen;

Or. en
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Motivering

Transacties in euro's (SEPA-transacties) en in de valuta van andere lidstaten moeten mogelijk 
zijn met een basisbetaalrekening.

Amendement 51

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter d – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) overmakingen. (3) overmakingen via SEPA en in valuta 
anders dan de euro;

Or. en

Motivering

Transacties in euro's (SEPA-transacties) en in de valuta van andere lidstaten moeten mogelijk 
zijn met een basisbetaalrekening.

Amendement 52

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – letter d – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) doorlopende opdrachten en 
machtigingen voor automatische 
afschrijvingen via SEPA en in valuta 
anders dan de euro.

Or. en

Motivering

Transacties in euro's (SEPA-transacties) en in de valuta van andere lidstaten moeten mogelijk 
zijn met een basisbetaalrekening.

Amendement 53

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bepalen voor alle diensten 
waarvan sprake in lid 1 een 
minimumaantal verrichtingen die tegen 
de, eventuele, kosten waarvan sprake in 
artikel 17 aan de consument worden 
aangeboden. Het minimumaantal 
verrichtingen is redelijk en in 
overeenstemming met de gebruikelijke 
commerciële praktijk in de betrokken 
lidstaat.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat zolang 
een betaalrekening met basisfuncties door 
de consument wordt aangehouden voor 
persoonlijk gebruik, er geen grenzen 
worden gesteld aan het aantal
verrichtingen dat aan de consument wordt 
aangeboden volgens de specifieke regels 
inzake kosten zoals uiteengezet in artikel 
17.

Or. en

Amendement 54

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat 
rekeninghouders beschikken over een 
betaalkaart die in alle pinautomaten in de 
hele Unie kan worden geaccepteerd.

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De lidstaten zorgen ervoor dat aan de 
consument in samenhang met de 
betaalrekening met basisfuncties geen 
voorschot in rekening-courant wordt 
aangeboden. De lidstaten kunnen 
aanbieders van betalingsdiensten echter 
toestaan in voorkomend geval kleine 
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voorschotten in rekening-courant aan te 
bieden als buffer ter dekking van tijdelijke 
negatieve balansposities. De kosten voor 
dergelijke voorschotten in rekening-
courant en voor de afzonderlijke 
kredietproducten zijn transparant en ten 
minste even gunstig als het gewoonlijke 
prijsbeleid van de aanbieder.

Or. en

Amendement 56

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Aangezien basisbetaalrekeningen gewoonlijk kosteloos of tegen een lage prijs worden 
aangeboden, heeft de rapporteur gekozen voor de formulering "minieme kosten" om een 
symbolische, zeer lage prijs te definiëren. De term "redelijke kosten" is te vaag en biedt 
ruimte voor een prijs die hoger is dan voorzien.

Amendement 57

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de kosten 
die wegens niet-naleving van de 
verbintenissen van de consument op grond 
van het raamcontract aan de consument 
worden aangerekend redelijk zijn.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat de kosten 
die wegens niet-naleving van de 
verbintenissen van de consument op grond 
van het raamcontract aan de consument 
worden aangerekend redelijk zijn en nooit 
hoger dan de kosten van het gebruikelijke 
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prijsbeleid van de aanbieder. Er worden 
de consument in situaties van overmacht 
geen kosten aangerekend, zoals in geval 
van geweigerde terugkerende betalingen 
vanwege te laat overgemaakte inkomende 
betalingen.

Or. en

Amendement 58

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In de gevallen waarin de in artikel 
16 vermelde diensten niet kosteloos 
worden aangeboden, zorgen de lidstaten 
er ook voor dat de bevoegde autoriteiten 
een bovengrens instellen voor het 
totaalbedrag van de minieme kosten die in 
een jaar door een 
betalingsdienstaanbieder aan de 
consument worden aangerekend.

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 60

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De EBA ontwikkelt ingevolge artikel 16 
van Verordening (EU) nr. 1093/2010 
richtsnoeren om de bevoegde autoriteiten 
bij te staan.

Schrappen

Or. en

Amendement 61

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde autoriteiten 
beschikken over alle bevoegdheden die 

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

noodzakelijk zijn voor het verrichten van 
hun taken. Indien meer dan een bevoegde 
autoriteit gemachtigd is om de effectieve 
naleving van deze richtlijn te garanderen 
en te monitoren, zorgen de lidstaten ervoor 
dat die autoriteiten nauw samenwerken 
zodat zij zich effectief van hun respectieve 
taken kunnen kwijten. Die autoriteiten 
werken nauw samen met de bevoegde 
autoriteiten van andere lidstaten teneinde 
de juiste en volledige tenuitvoerlegging 
van de in deze richtlijn neergelegde 
maatregelen te waarborgen.

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
betalingsdienstaanbieders zich bij ten 
minste een of meerdere instanties voor 
alternatieve geschillenbeslechting 
aansluiten.

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat 
betalingsdienstaanbieders de consument 
in kennis stellen van de instanties voor 
alternatieve geschillenbeslechting die 
betrekking op hen hebben en die bevoegd 
zijn om eventuele geschillen tussen 
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henzelf en de consument te beslechten. Ze 
geven tevens aan of zij al dan niet bereid 
of verplicht zijn gebruik te maken van de 
diensten van deze entiteiten voor de 
beslechting van geschillen met 
consumenten.

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De in lid 1 ter bedoelde 
informatie moet op duidelijke, 
begrijpelijke en eenvoudige wijze 
toegankelijk zijn op de website van de 
aanbieders, voor zover zij over een website 
beschikken, en in de algemene 
voorwaarden van tussen de aanbieder en 
een consument gesloten verkoop- of 
dienstenovereenkomsten.

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 21 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. De lidstaten kunnen 
alternatieve 
geschillenbeslechtingsprocedures 
handhaven of invoeren voor de 
gezamenlijke behandeling van identieke 
of soortgelijke geschillen tussen een 
betalingsdienstaanbieder en meerdere 
consumenten. Alternatieve 
geschillenbeslechtingssystemen voor 
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zowel individuele als collectieve geschillen 
en verhaal vullen elkaar aan en sluiten 
elkaar niet uit.

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 26 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten verstrekken de Commissie 
voor het eerst binnen 3 jaar na 
inwerkingtreding van deze richtlijn en 
daarna om de 2 jaar informatie over de 
volgende aangelegenheden:

De lidstaten verstrekken de Commissie 
voor het eerst binnen 2 jaar na 
inwerkingtreding van deze richtlijn en 
daarna om de 2 jaar informatie over de 
volgende aangelegenheden:

Or. en


