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KORT BEGRUNDELSE

Sikre og effektive betalingssystemer er forudsætningen for økonomiske transaktioner og for et 
velfungerende indre marked. Oprettelsen af et indre marked for betalingstjenester i euro 
("Single Euro Payments Area" eller SEPA) er af stor betydning i denne forbindelse og skal 
overvåges.  SEPA-kreditoverførselsordningen (SCT) blev lanceret den 28. januar 2008. 
Lanceringen af SEPA-ordningen for direkte debitering (SDD) var den anden vigtige milesten 
i gennemførelsen af SEPA ved hjælp af ordninger, som omfatter hele Unionen. Hvis SEPA 
gennemføres i fuld udstrækning, vil ordningen medføre betydelige besparelser og fordele for 
den europæiske økonomi generelt. 

Men elektroniske betalingsinstrumenter, som omfatter hele Unionen, har stadig langtfra 
erstattet indenlandske betalinger. Det er tvivlsomt, om det er nødvendigt at gennemføre en 
standardisering af de nuværende europæiske betalingssystemer ved at omlægge dem til den 
internationale IBAN- og BIC-procedure. Men i betragtning af den langsomme migration er 
alle kategorier af interesserede parter ved at nå til erkendelse af, at det kan blive nødvendigt 
med en juridisk bindende slutdato for at sikre en vellykket gennemførelse. Det er derfor 
nødvendigt at fastsætte slutdatoer for migration for kreditoverførsler og direkte debiteringer i 
euro for at sikre fuldstændig integration af betalingsmarkedet. Betalingstjenestebrugere og 
betalingstjenesteudbydere bør have tilstrækkelig tid til at tilpasse sig disse tekniske krav, 
således at de kan overholde slutdatoerne. Slutdatoerne bør fastsættes på en sådan måde, at der 
er tilstrækkelig tid til at sikre gennemførelsen. En periode på 36 måneder for kreditoverførsler 
og 48 måneder for direkte debiteringer efter forordningens ikrafttræden anses for passende.

Migrationen til SEPA vil påvirke brugerne, herunder borgerne og små og mellemstore 
virksomheder, under omlægningen af det nuværende system til en fælles EU-nummerering af 
bankkonti baseret på IBAN og BIC. Det er navnlig vigtigt, at forbrugernes rolle i denne 
proces ikke negligeres. Det er også afgørende, at banksektoren letter denne overgang. 
Bankerne bør forpligtes til at gennemføre specifikke og omfattende oplysningskampagner for 
at øge kendskabet hertil i offentligheden, navnlig ved at det forklares, hvordan IBAN-
numrene og BIC-koden er sammensat. Bankerne bør desuden sikre en gennemsigtig 
informationspolitik, når det gælder kundeforretninger. Disse virksomheder anses for meget 
væsentlige for en gnidningsløs og passende gennemførelse af overgangen til sikre 
betalingssystemer, der omfatter hele Unionen, og for accepten af ændringerne blandt borgerne 
i EU.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Teknisk standardisering er 
hovedhjørnestenen i integrationen af 
netværk såsom Unionens marked for 
betalinger. For alle relevante transaktioner 
bør der fra en given dato stilles krav om 
anvendelse af standarder udviklet af 
internationale eller europæiske 
standardiseringsorganer. I 
betalingssammenhæng ville det være 
IBAN, BIC og standarden for meddelelser 
om finansielle tjenester "ISO 20022 XML". 
Forudsætningen for fuld interoperabilitet i 
hele Unionen er derfor, at alle 
betalingstjenesteudbydere bruger sådanne 
standarder. Obligatorisk brug af IBAN-
numre og BIC-koder bør især, om 
nødvendigt, fremmes ved hjælp af 
omfattende kommunikations- og 
hjælpeforanstaltninger i medlemsstaterne 
for at sikre en gnidningsfri og let 
overgang til kreditoverførsler og direkte 
debiteringer i hele EU, særlig for 
forbrugerne.

(11) Teknisk standardisering er 
hovedhjørnestenen i integrationen af 
netværk såsom Unionens marked for 
betalinger. For alle relevante transaktioner 
bør der fra en given dato stilles krav om 
anvendelse af standarder udviklet af 
internationale eller europæiske 
standardiseringsorganer. I 
betalingssammenhæng ville det være 
IBAN, BIC og standarden for meddelelser 
om finansielle tjenester "ISO 20022 XML". 
Forudsætningen for fuld interoperabilitet i 
hele Unionen er derfor, at alle 
betalingstjenesteudbydere bruger sådanne 
standarder. Obligatorisk brug af IBAN-
numre og BIC-koder bør især fremmes ved 
hjælp af omfattende kommunikations- og 
hjælpeforanstaltninger i medlemsstaterne 
for på en rettidig og passende måde at 
forberede forbrugerne på overgangen til 
kreditoverførsler og direkte debiteringer i 
hele EU. Bankerne bør navnlig lette 
overgangen ved at gennemføre specifikke 
og omfattende oplysningskampagner for 
at øge kendskabet hertil i offentligheden 
og ved at føre en gennemsigtig 
informationspolitik med hensyn til deres 
kundeforretninger. En passende og 
omfattende informationspolitik er 
obligatorisk for at opnå accept, særlig med 
hensyn til de vidtrækkende ændringer for 
forbrugerne.

Or. en
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Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(12) Det er passende at fastsætte frister for, 
hvornår alle kreditoverførsler og direkte 
debiteringer bør opfylde disse tekniske 
krav, samtidig med at markedet dog 
forbliver åbent over for yderligere 
udvikling og innovation.
Betalingstjenesteudbydere og 
betalingstjenestebrugere bør have 
tilstrækkelig tid til at tilpasse sig disse 
tekniske krav, således at de kan overholde 
fristerne. Når det gælder nationale
betalingstransaktioner, bør 
betalingstjenesteudbyderne stille de 
nødvendige tekniske tjenester til rådighed 
for deres detailkunder for at sikre en 
gnidningsfri og sikker omstilling til de 
tekniske krav, der er fastsat i denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) I nogle medlemsstater findes der visse 
traditionelle betalingsinstrumenter, som 
svarer til kreditoverførsler eller direkte 
debiteringer, men som har meget 
specifikke funktionaliteter, ofte af 
historiske eller juridiske årsager. Normalt 
tegner sådanne produkter sig for et 
marginalt transaktionsvolumen. de kunne 
derfor egentlig klassificeres som 
nicheprodukter. En overgangsperiode for 
sådanne nicheprodukter, som er 

(16) I nogle medlemsstater findes der visse 
traditionelle betalingsinstrumenter, som 
svarer til kreditoverførsler eller direkte 
debiteringer, men som har meget 
specifikke funktionaliteter, ofte af 
historiske eller juridiske årsager. En 
overgangsperiode for sådanne 
nicheprodukter, som er tilstrækkeligt lang 
til at minimere migrationens konsekvenser 
for betalingstjenestebrugerne, burde gøre 
det lettere for begge sider af markedet først 
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tilstrækkeligt lang til at minimere 
migrationens konsekvenser for 
betalingstjenestebrugerne, burde gøre det 
lettere for begge sider af markedet først at 
fokusere på migrationen af hovedmassen af 
kreditoverførsler og direkte debiteringer, 
hvorved størstedelen af de potentielle 
fordele ved et integreret EU-marked for 
betalinger vil kunne udnyttes på et tidligere 
tidspunkt.

at fokusere på migrationen af hovedmassen 
af kreditoverførsler og direkte debiteringer, 
hvorved størstedelen af de potentielle 
fordele ved et integreret EU-marked for 
betalinger vil kunne udnyttes på et tidligere 
tidspunkt.

Or. en

Begrundelse

Størstedelen af disse produkter kan beskrives som nicheprodukter, men ikke alle. I visse 
medlemsstater findes der specifikke instrumenter for direkte debiteringer, der i meget høj 
grad svarer til betalingskorttransaktioner, og som har et ganske betydeligt 
transaktionsvolumen. I begge tilfælde er der behov for en overgangsperiode.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at det indre marked for betalinger 
kan fungere i praksis, er det meget vigtigt 
at sikre, at betalere, såsom virksomheder 
eller offentlige myndigheder, kan foretage 
kreditoverførsler til betalingskonti, som 
betalingsmodtagerne har oprettet hos 
betalingstjenesteudbydere etableret i andre 
medlemsstater, og som der er adgang til i 
henhold til denne forordning.

(17) For at det indre marked for betalinger 
kan fungere i praksis, er det meget vigtigt 
at sikre, at betalere, såsom forbrugere,
virksomheder eller offentlige myndigheder, 
kan foretage kreditoverførsler til 
betalingskonti, som betalingsmodtagerne 
har oprettet hos betalingstjenesteudbydere 
etableret i andre medlemsstater, og som der 
er adgang til i henhold til denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 18
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) De kompetente myndigheder bør have 
beføjelse til at udføre deres 
overvågningsopgaver effektivt og træffe 
alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, 
at betalingstjenesteudbyderne opfylder 
kravene i denne forordning.

(18) De kompetente myndigheder bør have 
beføjelse til at udføre deres 
overvågningsopgaver effektivt og træffe 
alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, 
at betalingstjenesteudbyderne opfylder 
kravene i denne forordning og stiller de 
tekniske tjenester til rådighed for 
betalingstjenestebrugerne, navnlig 
forbrugerne, med henblik på at sikre 
omstillingen til de tekniske krav, der er 
fastsat i denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 1 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) betalingstransaktioner gennemført og 
afviklet ved hjælp af betalingssystemer for 
store beløb, hvor både den oprindelige 
initiativtager og den endelige modtager af 
betalingen er en betalingstjenesteudbyder

(b) betalingstransaktioner gennemført og 
afviklet ved hjælp af betalingssystemer for 
store beløb

Or. en

Begrundelse

SEPA omfatter standardbetalinger og bør ikke udvides til (forbruger)transaktioner, der 
afvikles via betalingssystemer for store beløb.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
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Væsentlige tekniske krav til 
kreditoverførsler og direkte debiteringer

1. Betalingstjenesteydere gennemfører 
kreditoverførsler og direkte debiteringer i 
overensstemmelse med følgende krav:
(a) Betalingstjenesteudbydere og 
betalingstjenestebrugere anvender IBAN-
nummeret til at identificere 
betalingskonti, uanset om både betalerens 
betalingstjenesteudbyder og 
betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbyder eller den eneste 
betalingstjenesteudbyder i forbindelse 
med betalingstransaktionen er etableret i 
samme medlemsstat, eller om en af 
betalingstjenesteudbyderne er etableret i 
en anden medlemsstat.
(b) Betalingstjenesteudbydere anvender 
meddelelsesformater baseret på ISO 
20022 XML-standarden eller den 
efterfølgende standard ved videresendelse 
af betalingstransaktioner til en anden 
betalingstjenesteudbyder eller et 
betalingssystem.
(c) Betalingstjenestebrugere anvender 
meddelelsesformater baseret på ISO 
20022 XML-standarden eller den 
efterfølgende standard ved initiering eller 
modtagelse af individuelle 
pengeoverførsler, som videresendes via en 
såkaldt proces-til-proces-dialog eller en 
sammenbundtet batchfil.
(d) Senest den dato, der i artikel 5 nævnes 
for den relevante betalingstjeneste, 
accepterer betalingstjenesteudbydere at 
modtage initieringer fra 
betalingstjenestebrugeren i det i litra c) 
nævnte format, hvis betalingsbrugeren 
anmoder herom.
(e) Senest den …* sender 
betalingstjenesteudbydere information om 
betalingstransaktioner til 
betalingstjenestebrugeren eller stiller 
informationen til rådighed for denne i det 
i litra c) nævnte format, hvis 
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betalingsbrugeren anmoder herom.
2. Ud over de krav, der er nævnt i stk. 1, 
finder følgende krav anvendelse på 
direkte debiteringer:
(a) Betalere meddeler kun en gang før 
den første direkte debitering deres IBAN-
nummer og, hvis det er relevant, deres 
betalingstjenesteudbyders BIC-kode til 
betalingsmodtageren.
(b) Betalingsmodtageren sender med den 
første direkte debitering og med direkte 
engangsdebiteringer og sammen med alle 
efterfølgende direkte debiteringer de 
mandatrelaterede oplysninger til 
betalingstjenesteudbyderen, og 
betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbyder videresender 
sådanne mandatrelaterede oplysninger til 
betalerens betalingstjenesteudbyder 
sammen med alle direkte debiteringer.
(c) Betaleren har mulighed for: 
(i) at pålægge sin 
betalingstjenesteudbyder at begrænse en 
direkte debitering til et vist beløb eller en 
vis periode eller begge dele eller
(ii) at give sin betalingstjenesteudbyder 
instrukser om at blokere direkte 
debiteringer på betalerens konto eller at 
blokere direkte debiteringer fra en eller 
flere specificerede betalingsmodtagere 
eller udelukkende at give tilladelse til 
direkte debiteringer fra en eller flere 
specificerede betalingsmodtagere.
(d) Retten til refusion kan kun udelukkes, 
hvis følgende er angivet i 
betalingsmandatet:
(i) nøjagtigt beløb for 
betalingstransaktionen og eventuelt 
betalingsinterval og
(ii) betaleren har givet sit klare samtykke 
til at udelukke retten til refusion.
(e) Hvis retten til refusion er blevet 
udelukket, jf. dog litra d), tjekker 
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betalerens betalingstjenesteudbyder alle 
indgivne direkte debiteringer for at 
konstatere, om beløbet for den indgivne 
direkte debitering svarer til det aftalte 
beløb i mandatet på grundlag af de 
mandatrelaterede oplysninger, før 
betalerens konto debiteres.
(f) Samtykke gives både til 
betalingsmodtageren og til betalerens 
betalingstjenesteudbyder (direkte eller 
indirekte gennem betalingsmodtageren), 
og mandaterne opbevares sammen med 
senere ændringer og/eller annulleringer, 
af betalingsmodtageren eller af 
tredjemand på betalingsmodtagerens 
vegne; proceduren for afgivelse af et 
sådant samtykke til en direkte debitering 
aftales mellem betaleren og betalerens 
betalingstjenesteudbyder.
3. Ud over de i stk. 1 nævnte krav 
vedrørende kreditoverførsler meddeler en 
betalingsmodtager, som accepterer 
kreditoverførsler, hver gang der anmodes 
om en kreditoverførsel, sit IBAN-nummer 
og sin betalingstjenesteudbyders BIC-
kode til sine betalere.
4. Ud over stk. 1, 2 og 3 i denne artikel 
gælder de yderligere tekniske krav i 
bilaget for kreditoverførsler og direkte 
debiteringer. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, jf. artikel 12, for at ændre 
bilaget med henblik på at tage hensyn til 
tekniske fremskridt og 
markedsudviklingen.
Hvor det i tilfælde af en umiddelbar 
trussel mod betalingssystemers stabilitet 
og rette funktion er nødvendigt af særligt 
hastende årsager, finder proceduren i 
artikel 15 anvendelse på delegerede 
retsakter, der er vedtaget i henhold til 
denne artikel.
*EUT: Indsæt venligst datoen: 48 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.
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Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Krav til kreditoverførsler og direkte 
debiteringer

Migrationsfrister for kreditoverførsler og 
direkte debiteringer

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Senest ...* gennemføres 
kreditoverførsler i overensstemmelse med 
de tekniske krav, som er omhandlet i 
artikel 4a, stk. 1 og 3, og bilagets punkt 1 
og 2.
*EUT: Indsæt venligst datoen: 36 
måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

En slutdato for migration for kreditoverførsler og direkte debiteringer af klarheds- og 
forenklingshensyn.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 5 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest [insert concrete date 24 måneder
efter denne forordnings ikrafttrædelse]
gennemføres direkte debiteringer i 
overensstemmelse med artikel 6 og de 
tekniske krav, som er omhandlet i bilagets 
punkt 1 og 3.

2. Senest ...* gennemføres direkte 
debiteringer i overensstemmelse med 
artikel 6 og de tekniske krav, som er 
omhandlet i artikel 4a, stk. 1 og 2, og
bilagets punkt 1 og 3.

*EUT: Indsæt venligst datoen: 48 måneder
efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvis betaleren før den dato, der er 
omhandlet i artikel 5, stk. 2, eller som 
følger af stk. 3, har bemyndiget 
betalingsmodtageren til at opkræve beløb 
via tilbagevendende direkte debiteringer, 
anses denne bemyndigelse for at udgøre 
betalerens samtykke til betalerens 
betalingstjenesteudbyder til at gennemføre 
de direkte debiteringer af de beløb, der 
opkræves af den pågældende 
betalingsmodtager.

Or. en

Begrundelse

Regelsættet for SEPA beskriver, hvordan migrationen kan ske, når det gælder traditionelle 
mandater. Dette omfatter dog kun procedurer på nationalt plan, og traditionelle mandater 
ville således ikke kunne anvendes over grænserne.

Ændringsforslag 12

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

(aa) Betaleren må ikke pålægges gebyrer 
for R-transaktioner, der skyldes 
utilstrækkelige midler på betalerens konti, 
indtil den direkte debiteringsbetaling 
forfalder.

Or. en

Begrundelse

Betaleren bør kun være ansvarlig for at betale multilaterale interbankgebyrer i forbindelse 
med en R-transaktion, der skyldes utilstrækkelige midler på hans konto på det tidspunkt, hvor 
den direkte debiteringsbetaling forfalder. Det er usandsynligt, at andre R-transaktioner kan 
tilskrives betaleren. Det bør forhindres, at andre parter vælter gebyrer for R-transaktioner, 
som ikke kan tilskrives betalerne, over på disse.

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ab) Betalingsmodtageren, 
betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbyder eller betalerens 
betalingstjenesteudbyder må kun vælte 
gebyrer for R-transaktioner over på 
betaleren, hvis denne er ansvarlig for, at 
disse transaktioner ikke har kunnet 
gennemføres.

Or. en

Begrundelse

Ibid.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Gebyrerne overstiger ikke de faktiske 
omkostninger, der er forbundet med en R-
transaktion, som håndteres af den mest 
omkostningseffektive sammenlignelige
betalingstjenesteudbyder, der er 
repræsentativ i forhold til den 
multilaterale ordning for så vidt angår 
transaktionsvolumen og tjenesteydelsernes 
art.

(c) Gebyrerne overstiger ikke de faktiske 
omkostninger, der er forbundet med en R-
transaktion, som håndteres af den mest 
omkostningseffektive 
betalingstjenesteudbyder, der deltager i
den multilaterale ordning, for så vidt angår 
transaktionsvolumen og tjenesteydelsernes 
art.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt med et enkelt referencepunkt, da håndteringsomkostningerne 
varierer fra den ene betalingstjenesteudbyder til den anden og fra den ene medlemsstat til den 
anden. Den mest omkostningseffektive tjenesteudbyder, der deltager i ordningen, tjener derfor 
som referencepunkt.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen overvåger de i stk. 2 
omhandlede gebyrer for R-transaktioner i 
alle medlemsstater. Kommissionen sikrer, 
at medlemsstaternes gebyrer for R-
transaktioner konvergerer over tid, og at 
gebyrerne for R-transaktioner i de 
forskellige medlemsstater ikke varierer i 
en sådan grad, at det virker 
konkurrenceforvridende.

Or. en

Begrundelse

Over tid bør gebyrerne for R-transaktioner afpasses efter de faktiske 
håndteringsomkostninger for den mest effektive betalingstjenesteudbyder. I mellemtiden bør 
Kommissionen overvåge, om forskellene i gebyrer for R-transaktioner medlemsstaterne 
imellem ikke lægger hindringer i vejen for tilvejebringelsen af lige konkurrencevilkår for 
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grænseoverskridende transaktioner.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Oplysningskrav

1. For at sikre, at standardiseringen af 
transaktioner og den obligatoriske 
anvendelse af IBAN og BIC accepteres af 
borgerne i EU, gennemfører 
medlemsstaterne og bankerne specifikke 
og omfattende oplysningskampagner for 
at øge kendskabet hertil i befolkningen og 
på passende vis redegøre for følgerne for 
nationale og internationale transaktioner.
2. Bankerne letter overgangen for deres 
kunder via en gennemsigtig 
oplysningspolitik, når det gælder 
kundeforretninger, navnlig med hensyn til 
obligatorisk anvendelse af IBAN og BIC.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter i artikel 5, 
stk. 4, for en ubegrænset periode. I særligt 
hastende tilfælde finder artikel 15 
anvendelse.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter i artikel 
4a, stk. 4, og artikel 5, stk. 4, for en 
ubegrænset periode. 

Or. en
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Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med artikel 4a (ny).

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Delegationen af beføjelser i artikel 5, 
stk. 4, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet.

1. Delegationen af beføjelser i artikel 4a, 
stk. 4, og artikel 5, stk. 4, kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med artikel 4a (ny).

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest [insert concrete date 3 år efter 
ikrafttrædelse] forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Den Europæiske Centralbank en 
rapport om anvendelsen af denne 
forordning, og denne ledsages om 
nødvendigt af et forslag.

Senest ...* forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg og Den Europæiske Centralbank en 
rapport om anvendelsen af denne 
forordning, og denne ledsages om 
nødvendigt af et forslag.

*EUT: Indsæt venligst datoen: 5 år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede slutdato for direkte debiteringer er 4 år efter denne forordnings ikrafttræden 
(artikel 5, stk. 2); rapporten om forordningens anvendelse følger et år senere.



PA\865128DA.doc 17/24 PE462.912v01-00

DA

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 17 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Under migrationsperioden og indtil 
den dato, der er omhandlet i artikel 5, 
stiller betalingstjenesteudbydere for så 
vidt angår nationale 
betalingstransaktioner de tekniske 
tjenester til rådighed for deres 
detailkunder, der gør det muligt for disse 
teknisk og sikkert at omstille BBAN til 
den pågældende 
betalingstjenesteudbyderens IBAN.

Or. en

Begrundelse

Betalingstjenesteudbydere bør yde den nødvendige tekniske støtte, således at kunderne på en 
gnidningsløs og sikker måde kan migrere til IBAN og BIC.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

pågældende medlemsstat indtrådte i 
euroområdet.

*EUT: Indsæt venligst datoen: 4 år efter 
denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 1
Forordning (EF) nr. 924/2009
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I artikel 6 ændres ordene "inden den 1. 
november 2012" til "inden [insert concrete 
date 24 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse]".

1. I artikel 6 ændres ordene "inden den 1. 
november 2012" til "inden ...*".

*EUT: Indsæt venligst datoen: 48 måneder
efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med den foreslåede artikel 5, stk. 2.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 2 – litra a
Forordning (EF) nr. 924/2009
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) I stk. 1 ændres ordene "inden den 1. 
november 2012" til "inden [insert concrete 
date 24 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse]".

(a) I stk. 1 ændres ordene "inden den 1. 
november 2012" til "inden ...*. 

*EUT: Indsæt venligst datoen: 48 måneder
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efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 2 – litra b
Forordning (EF) nr. 924/2009
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) I stk. 2 ændres ordene "inden den 1. 
november 2012" til "inden [insert concrete 
date 24 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse]".

(b) I stk. 2 ændres ordene "inden den 1. 
november 2012" til "inden ...*. 

*EUT: Indsæt venligst datoen: 48 måneder
efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 18 – stk. 2 – litra c
Forordning (EF) nr. 924/2009
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) I stk. 3 ændres ordene "inden den 1. 
november 2012" til "inden [insert concrete 
date 24 måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse]".

(c) I stk. 3 ændres ordene "inden den 1. 
november 2012" til "inden ...*. 

*EUT: Indsæt venligst datoen: 48 måneder
efter denne forordnings ikrafttræden.

Or. en
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Ændringsforslag 26

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Følgende tekniske krav finder både 
anvendelse på kreditoverførsler og direkte 
debiteringer:

(1) Ud over de væsentlige tekniske krav, 
der er omhandlet i artikel 4a, finder 
følgende tekniske krav både anvendelse på 
kreditoverførsler og direkte debiteringer:

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Betalingstjenesteudbydere og 
betalingstjenestebrugere anvender IBAN-
nummeret til at identificere 
betalingskonti, uanset om både betalerens 
betalingstjenesteudbyder og 
betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbyder eller den eneste 
betalingstjenesteudbyder i forbindelse 
med betalingstransaktionen er etableret i 
samme medlemsstat, eller om en af 
betalingstjenesteudbyderne er etableret i 
en anden medlemsstat.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Betalingstjenesteudbydere anvender 
meddelelsesformater baseret på ISO 

udgår
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20022 XML-standarden ved 
videresendelse af betalingstransaktioner 
til en anden betalingstjenesteudbyder eller 
et betalingssystem.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Betalingstjenestebrugere anvender 
meddelelsesformater baseret på ISO 
20022 XML-standarden ved initiering 
eller modtagelse af individuelle 
pengeoverførsler, som videresendes 
samlet.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Betalingsmodtagere, som accepterer 
kreditoverførsler, meddeler, hver gang der 
anmodes om en kreditoverførsel, deres
IBAN-nummer og deres 
betalingstjenesteudbyders BIC-kode til 
betaleren.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 31

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 2 – litra b – led i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(i) betalerens navn og/eller IBAN-
nummeret på betalerens konto

(i) betalerens navn

Or. en

Begrundelse

I visse europæiske lande betragtes kontonumre som særlig følsomme personoplysninger, og 
meddelelse af sådanne oplysninger til tredjemand er underlagt begrænsninger. I betragtning 
af risikoen for svig bør IBAN-nummeret på betalerens konto aldrig meddeles til 
betalingsmodtageren automatisk og uden betalerens samtykke.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) Betalere meddeler kun en gang før 
den første direkte debitering deres IBAN-
nummer og, hvis det er relevant, deres 
betalingstjenesteudbyders BIC-kode til 
betalingsmodtageren.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) Betalingsmodtageren sender med den 
første direkte debitering og med direkte 
engangsdebiteringer og sammen med alle 
efterfølgende direkte debiteringer de 
mandatrelaterede oplysninger til 

udgår
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betalingstjenesteudbyderen. 
Betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbyder videresender 
sådanne mandatrelaterede oplysninger til 
betalerens betalingstjenesteudbyder 
sammen med alle direkte debiteringer.

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) Betaleren har mulighed for at pålægge 
sin betalingstjenesteudbyder at begrænse 
en direkte debitering til et vist beløb eller 
en vis periode eller begge.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(d) Hvis aftalen mellem betaleren og 
betalingsmodtageren udelukker retten til 
refusion, tjekker betalerens 
betalingstjenesteudbyder efter anmodning 
fra betaleren alle indgivne direkte 
debiteringer for at konstatere, om beløbet 
for den indgivne direkte debitering svarer 
til det aftalte beløb i mandatet på 
grundlag af de mandatrelaterede 
oplysninger, før betalerens konto 
debiteres.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 36

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) Betaleren har mulighed for at give sin 
betalingstjenesteudbyder instrukser om at 
blokere direkte debiteringer på betalerens 
konto eller at blokere direkte debiteringer 
fra en eller flere specificerede 
betalingsmodtagere eller udelukkende at 
give tilladelse til direkte debiteringer fra 
en eller flere specificerede 
betalingsmodtagere.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag – nr. 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(f) Samtykke gives både til 
betalingsmodtageren og til betalerens 
betalingstjenesteudbyder (direkte eller 
indirekte gennem betalingsmodtageren), 
og mandaterne opbevares sammen med 
senere ændringer og/eller annulleringer, 
af betalingsmodtageren eller af 
tredjemand på betalingsmodtagerens 
vegne.

udgår

Or. en


