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KORTFATTAD MOTIVERING

Effektiva och säkra betalningssystem är avgörande för att den inre marknaden ska fungera väl 
och för att ekonomiska transaktioner ska kunna genomföras. I detta sammanhang är skapandet 
av en inre marknad för betalningstjänster i euro (det gemensamma eurobetalningsområdet 
eller Sepa, Single Euro Payments Area) av stor betydelse och något som måste bevakas. Sepa-
girering (SCT, SEPA Credit Transfer) infördes den 28 januari 2008. Lanseringen av Sepa-
autogiro (SDD, SEPA Direct Debit) blev den andra avgörande milstolpen på vägen mot 
genomförandet av Sepa genom EU-omfattande system. Sepa kommer om det genomförs fullt 
ut att skapa avgörande fördelar och besparingar för hela EU:s ekonomi. 

Elektroniska betalningsinstrument i Europeiska unionen är dock fortfarande långt ifrån att 
ersätta nationella betalningar. Det är tveksamt om det verkligen är nödvändigt att genomföra 
en standardisering av de nuvarande betalningssystemen genom att omvandla dem till de 
internationella förfarandena Iban och BIC. Eftersom övergången till Sepa för närvarande går 
långsamt blir alla de olika typerna av aktörer emellertid alltmer medvetna om att ett rättsligt 
bindande slutdatum kan bli nödvändigt för att uppnå ett lyckat genomförande. Därför måste 
slutdatum för övergången av direktbetalningar och autogireringar i euro fastställas för att 
uppnå en full integrering av betalningsmarknaden. Betaltjänstleverantörer och 
betaltjänstanvändare bör ges tillräckligt med tid för att anpassa sig till dessa tekniska krav så 
att de kan respektera slutdatumen.  Dessa slutdatum bör fastställas så att det finns tillräckligt 
med tid för att kunna klara av genomförandet. En period på 36 månader för autogireringar och 
48 månader för direktdebiteringar efter det att förordningen trätt ikraft anses vara lämplig.

Sepa-övergången kommer att påverka användarna, inte minst vanliga medborgare och små 
och medelstora företag, när det nuvarande systemet görs till ett gemensamt system för hela 
unionen med bankkontonummer baserade på Iban och BIC. Det är särskilt viktigt att
konsumenternas roll i denna process inte negligeras. Det är också avgörande att banksektorn 
gör sitt för att underlätta denna övergång. Bankerna bör åläggas att utföra särskilda och 
omfattande informationskampanjer för att höja allmänhetens kunskaper, särskilt när det gäller 
att göra det begripligt hur numren Iban och BIC är uppbyggda. Vidare bör bankerna 
säkerställa en transparent informationspolicy gentemot sina kunder. Detta anses vara helt 
avgörande för att EU-omfattande betalningssystem som är enkla och säkra ska kunna 
genomföras smidigt och korrekt och för att de europeiska medborgarna ska acceptera 
förändringarna. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 11
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Teknisk standardisering är en hörnsten 
för integrationen av nätverk som 
exempelvis EU:s betalningsmarknad.
Tillämpningen av standarder som 
utvecklats av de internationella eller 
europeiska standardiseringsorganen bör 
vara obligatorisk från och med ett visst 
datum för alla berörda transaktioner. Inom 
ramen för en betalning ska dessa 
standarder omfatta Iban, BIC samt 
meddelandestandarden för finansiella 
tjänster, ISO 20022 XML-standarden. Det 
är därför nödvändigt att alla 
betaltjänstleverantörer använder dessa 
standarder för att nå en fullständig 
driftskompatibilitet inom hela EU. Den 
obligatoriska användningen av Iban och 
BIC bör framför allt främjas där så behövs, 
med hjälp av omfattande kommunikations-
och stödåtgärder i medlemsstaterna för att
möjliggöra en smidig och problemfri 
övergång till EU-övergripande betalningar 
och autogireringar, inte minst för 
konsumenterna.

(11) Teknisk standardisering är en hörnsten 
för integrationen av nätverk som 
exempelvis EU:s betalningsmarknad.
Tillämpningen av standarder som 
utvecklats av de internationella eller 
europeiska standardiseringsorganen bör 
vara obligatorisk från och med ett visst 
datum för alla berörda transaktioner. Inom 
ramen för en betalning ska dessa 
standarder omfatta Iban, BIC samt 
meddelandestandarden för finansiella 
tjänster, ISO 20022 XML-standarden. Det 
är därför nödvändigt att alla 
betaltjänstleverantörer använder dessa 
standarder för att nå en fullständig 
driftskompatibilitet inom hela EU. Den 
obligatoriska användningen av Iban och 
BIC bör framför allt främjas där så behövs, 
med hjälp av omfattande kommunikations-
och stödåtgärder i medlemsstaterna för att i 
god tid och på ett lämpligt sätt förbereda 
konsumenterna på övergången till 
EU-övergripande betalningar och 
autogireringar. I synnerhet bör bankerna 
underlätta denna övergång genom att 
utföra specifika och omfattande 
informationskampanjer för att öka 
allmänhetens kunskaper och genom att 
ha en transparent informationspolicy 
gentemot sina kunder. En lämplig och 
omfattande informationspolicy är 
nödvändig för att vinna acceptans,
särskilt när de gäller de vittgående 
förändringarna för konsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Det är lämpligt att fastställa tidsfrister
för när alla betalningar och autogireringar 
bör uppfylla dessa tekniska krav, samtidigt 
som marknaden bör lämnas öppen för 
fortsatt utveckling och innovation.
Betaltjänstleverantörer och 
betaltjänstanvändare bör ges tillräckligt 
med tid för att anpassa sig till dessa 
tekniska krav så att de kan respektera 
dessa tidsfrister. För nationella 
betalningstransaktioner ska 
betaltjänstleverantörerna erbjuda sina 
enskilda kunder de tekniska tjänster som 
krävs för att övergången till de tekniska 
kraven enligt denna förordning ska bli 
smidig och säker.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) I en del medlemsstater används 
fortfarande vissa äldre 
betalningsinstrument som genomförs som 
betalningar eller autogireringar men som 
har mycket specifika funktioner, ofta på 
grund av historiska eller rättsliga skäl.
Transaktionsvolymen för dessa produkter 
är ofta obetydlig och de kan därför 
klassificeras som nischprodukter. En 
övergångsperiod för sådana nischprodukter 
som är tillräckligt lång för att minimera 
övergångens inverkan på 
betaltjänstanvändarna borde hjälpa båda 
sidor av marknaden att främst fokusera på 
övergången av merparten av betalningarna 
och autogireringarna, vilket skulle göra det 
möjligt att tidigare utnyttja merparten av de 

(16) I en del medlemsstater används 
fortfarande vissa äldre 
betalningsinstrument som genomförs som 
betalningar eller autogireringar men som 
har mycket specifika funktioner, ofta på 
grund av historiska eller rättsliga skäl. En 
övergångsperiod för sådana nischprodukter 
som är tillräckligt lång för att minimera 
övergångens inverkan på 
betaltjänstanvändarna borde hjälpa båda 
sidor av marknaden att främst fokusera på 
övergången av merparten av betalningarna 
och autogireringarna, vilket skulle göra det 
möjligt att tidigare utnyttja merparten av de 
potentiella fördelarna med en integrerad 
betalningsmarknad inom EU.
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potentiella fördelarna med en integrerad 
betalningsmarknad inom EU.

Or. en

Motivering

Många av dessa produkter kan beskrivas som nischprodukter, men inte alla. I vissa 
medlemsstater finns det specifika autogiroinstrument som i hög grad liknar 
betalkortstransaktioner och som har en icke obetydlig transaktionsvolym. I båda fallen finns 
det behov av en övergångsperiod.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att den inre betalningsmarknaden 
ska fungera i praktiken måste betalare som 
exempelvis företag eller offentliga 
myndigheter kunna sända betalningar till 
betalkonton som innehas av 
betalningsmottagare vars 
betaltjänstleverantörer är etablerade i andra 
medlemsstater och som är nåbara i enlighet 
med denna förordning.

(17) För att den inre betalningsmarknaden 
ska fungera i praktiken måste betalare som 
exempelvis konsumenter, företag eller 
offentliga myndigheter kunna sända 
betalningar till betalkonton som innehas av 
betalningsmottagare vars 
betaltjänstleverantörer är etablerade i andra 
medlemsstater och som är nåbara i enlighet 
med denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) De behöriga myndigheterna bör ges 
befogenhet att uppfylla sina 
övervakningsskyldigheter effektivt och att 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till 
att betaltjänstleverantörerna uppfyller dessa 
tekniska krav.

(18) De behöriga myndigheterna bör ges 
befogenhet att uppfylla sina 
övervakningsskyldigheter effektivt och att 
vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till 
att betaltjänstleverantörerna uppfyller dessa 
tekniska krav och erbjuder tekniska 
tjänster till betaltjänstanvändare, i 
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synnerhet konsumenter, så att övergången 
till de tekniska kraven enligt denna 
förordning kan ske.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Betalningstransaktioner som hanteras 
och utförs i system för större betalningar
förutsatt att transaktionen initieras och 
mottas av betaltjänstleverantörer.

b) Betalningstransaktioner som hanteras 
och utförs i system för större betalningar.

Or. en

Motivering

Sepa omfattar standardbetalningar och bör inte utvidgas till (konsument)transaktioner som 
utförs i system för större betalningar.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Väsentliga tekniska krav för betalningar 

och autogireringar
1. Betaltjänstleverantörer ska utföra 
betalningar och autogireringar i enlighet 
med följande krav:
a) Betaltjänstleverantörer och 
betaltjänstanvändare ska använda Iban-
nummer för att identifiera betalkonton 
oavsett om både betalarens och 
betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantör eller den enda 
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betaltjänstleverantören i 
betalningstransaktionen är etablerad i 
samma medlemsstat eller om en av 
betaltjänstleverantörerna är etablerad i en 
annan medlemsstat.
b) Betaltjänstleverantörer ska använda 
meddelandeformat som är baserade på 
ISO 20022 XML-standarden eller dess 
efterföljare vid översändandet av 
betalningstransaktioner till en annan 
betaltjänstleverantör eller ett annat 
betalningssystem.
c) Om en betaltjänstanvändare initierar 
eller tar emot enskilda överföringar av 
medel som har överförts via en process-
till-process-dialog eller i en samlad 
batchfil, måste meddelandeformat som är 
baserade på ISO 20022 XML-standarden 
eller dess efterträdare användas.
d) Betaltjänstleverantörer måste, senast 
det datum som nämns i artikel 5, för den 
relevanta betaltjänsten acceptera att ta 
emot initieringar från 
betaltjänstanvändaren i det format som 
avses i led c när denne så kräver.
e) Betaltjänstleverantörer ska senast ...*  
skicka betaltjänstanvändaren, eller för 
denne på annat sätt tillgängliggöra, 
information om betalningstransaktionen i 
det format som avses i led c när denne så 
kräver.
2. Utöver kraven i punkt 1 ska följande 
krav gälla autogireringar:
a) Betalaren ska endast en gång före den 
första autogireringen lämna sitt Iban-
nummer, och om tillämpligt 
betaltjänstleverantörens BIC-kod, till 
betalningsmottagaren.
b) I samband med den första 
autogireringen och vid 
engångsautogireringar samt vid varje 
efterföljande autogirering ska 
betalningsmottagaren lämna uppgifter om 
fullmakten till sin betaltjänstleverantör 
och betalningsmottagarens 
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betaltjänstleverantör ska lämna uppgifter 
om fullmakten till betalarens 
betaltjänstleverantör vid varje 
autogirering.
c) Betalarna får 
i) ge sin betaltjänstleverantör i uppdrag 
att begränsa en autogirering till ett visst 
belopp eller en viss periodicitet, eller både 
och, eller
ii) uppdra åt sin betaltjänstleverantör att 
blockera alla autogireringar från 
betalarens konto eller alla autogireringar 
till en eller flera specificerade 
betalningsmottagare och att endast tillåta 
autogireringar till en eller flera 
specificerade betalningsmottagare.
d) Att utesluta rätten till återbetalning ska 
endast vara möjligt om det i fullmakten 
specificeras
i) det exakta beloppet för 
betalningstransaktionen och den 
eventuella periodiciteten och 
ii) betalarens uttryckliga medgivande till 
att rätten till återbetalning är utesluten.
e) När rätten till återbetalning har 
uteslutits ska betalarens 
betaltjänstleverantör, utan att det 
påverkar tillämpningen av punkt d), 
verifiera varje autogirering och 
kontrollera på grundval av 
fullmaktsinformationen huruvida 
beloppet för den begärda autogireringen 
motsvarar beloppet i fullmakten innan 
betalarens konto debiteras.
f) Medgivande ska ges till såväl 
betalningsmottagaren som betalarens 
betaltjänstleverantör (direkt eller indirekt 
via betalningsmottagaren) och 
fullmakterna ska, tillsammans med senare 
ändringar och/eller återkallelser, sparas 
av betalningsmottagaren eller av en 
tredjepart för betalningsmottagarens 
räkning. Betalaren och betalarens 
betaltjänstleverantör ska komma överens 
om förfarandet för att ge ett sådant 
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medgivande till en autogirering.
3. Utöver de krav som avses i punkt 1 ska, 
i samband med betalningstransaktioner, 
en betalningsmottagare som godkänner 
betalningar lämna sitt Iban-nummer och 
BIC-koden för sin betaltjänstleverantör 
till betalarna varje gång en betalning 
begärs.
4. Utöver punkterna 1, 2 och 3 i denna 
artikel ska ytterligare tekniska krav som 
förekommer i bilagan gälla för 
betalningar och autogireringar. 
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 12 för att ändra bilagan i syfte att 
beakta de tekniska framstegen och 
marknadsutvecklingen.
Om brådskande skäl föreligger till följd av 
hot mot betalningssystemets stabilitet och 
funktion, ska det förfarande som 
föreskrivs i artikel 15 tillämpas på 
delegerade akter som antagits i enlighet 
med denna artikel.
_______________
* EUT, för in datum: 48 månader efter 
denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Krav för betalningar och autogireringar Tidsfrister för övergången för betalningar 
och autogireringar

Or. en
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Betalningar ska utföras i enlighet med de 
tekniska kraven i artikel 4a.1 och 4a.3 
samt punkterna 1 och 2 i bilagan senast ...*

____________________
* EUT, för in datum: 36 månader efter 
denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Motivering

För tydlighetens skull och i förenklingssyfte bör en enda tidsfrist gälla för övergången för 
betalningar och autogireringar.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Autogireringar ska utföras i enlighet 
med de tekniska kraven i punkterna 1 och 3 
i bilagan senast [insert concrete date 
24 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande].

2. Autogireringar ska utföras i enlighet 
med de tekniska kraven i artikel 4a.1 och 
4a.2 samt punkterna 1 och 3 i bilagan 
senast ...*

_________________
* EUT, för in datum: 48 månader efter 
denna förordnings ikraftträdande.

Or. en
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Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om betalaren före det datum som 
anges i artikel 5.2 eller som följer av 
punkt 3 godkänt att betalningsmottagaren 
inkasserar återkommande autogireringar, 
ska detta godkännande anses utgöra 
betalarens medgivande till betalarens 
betaltjänstleverantör att utföra den 
autogirering som inkasseras av denna 
betalningsmottagare.

Or. en

Motivering

I Sepa-reglerna beskrivs hur äldre fullmakter ska kunna överföras. Detta begränsas dock till 
”förfaranden på nationell nivå” och skulle omöjliggöra gränsöverskridande användning av 
äldre fullmakter.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Betalaren ska inte debiteras för 
R-transaktioner till följd av otillräckliga 
medel på betalarens konto före 
förfallodagen för autogireringen.

Or. en

Motivering

Betalaren ska först behöva betala den multilaterala förmedlingsavgiften på grund av 
otillräckliga medel på dennes konto vid den tidpunkt då autogireringen ska ske. Det är 
osannolikt att någon annan R-transaktion skulle kunna förorsakas av betalaren. Andra parter 
ska inte få debitera betalaren avgifter för sådana R-transaktioner som betalaren inte 
förorsakat.
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Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Betalningsmottagaren, 
betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantör eller betalarens 
betaltjänstleverantör ska endast få 
debitera betalaren avgifter för 
R-transaktioner om betalaren är ansvarig 
för att dessa transaktioner inte går 
igenom.

Or. en

Motivering

Se föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Avgifterna får inte överskrida de 
faktiska kostnaderna för hanteringen av en 
R-transaktion hos den mest 
kostnadseffektiva jämförbara
betaltjänstleverantör som är en 
representativ part till det multilaterala 
arrangemanget i fråga om 
transaktionsvolym och typ av tjänst.

c) Avgifterna får inte överskrida de 
faktiska kostnaderna för hanteringen av en 
R-transaktion hos den mest 
kostnadseffektiva betaltjänstleverantör som
deltar i systemet till det multilaterala 
arrangemanget i fråga om 
transaktionsvolym och typ av tjänst.

Or. en

Motivering

En enda referens är inte lämplig eftersom hanteringskostnaderna skiljer sig mellan olika 
betaltjänstleverantörer och medlemsstater. Därför bör den mest kostnadseffektiva deltagande 
betaltjänstleverantören vara referensen.
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska övervaka de 
R-transaktionsavgifter som avses i punkt 
2 i medlemsstaterna. Kommissionen ska 
se till att avgifterna för R-transaktionerna 
i medlemsstaterna närmar sig varandra 
över tiden och att avgifterna för 
R-transaktionerna inte varierar i 
medlemsstaterna i en sådan utsträckning 
att det inte råder lika konkurrensvillkor.

Or. en

Motivering

Över tiden bör avgifterna för R-transaktioner närma sig de faktiska hanteringskostnaderna 
för den mest effektiva betaltjänstleverantören. Under tiden bör kommissionen bevaka att 
skillnaderna i avgifter för R-transaktioner mellan medlemsstaterna inte äventyrar de lika 
konkurrensvillkoren för gränsöverskridande transaktioner. 

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Krav på information

1. För att säkerställa att 
standardiseringen av transaktioner och 
den obligatoriska användningen av Iban 
och BIC vinner acceptans bland 
unionsmedborgarna ska medlemsstaterna 
och bankerna genomföra specifika och 
omfattande informationskampanjer för att 
öka allmänhetens medvetande och på ett 
lämpligt sätt förklara konsekvenserna för 
nationella och internationella 
transaktioner.
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2. Bankerna ska underlätta övergången 
för sina kunder genom en transparent 
informationspolicy gentemot kunderna, 
särskilt när det gäller den obligatoriska 
användningen av Iban och BIC.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska tilldelas 
befogenheter att anta de delegerade akter 
som avses i artikel 5.4 på obestämd tid.
Där tvingande, brådskande skäl föreligger 
ska artikel 15 tillämpas.

1. Kommissionen ska tilldelas 
befogenheter att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 4a.4 och 5.4 på 
obestämd tid.

Or. en

Motivering

En anpassning till artikel 4a (ny).

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Europaparlamentet och rådet kan när 
som helst återkalla delegeringen av de 
befogenheter som avses i artikel 5.4.

1. Europaparlamentet och rådet kan när 
som helst återkalla delegeringen av de 
befogenheter som avses i artiklarna 4a.4 
och 5.4.

Or. en

Motivering

En anpassning till artikel 4a (ny).
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast [insert concrete date tre år efter 
denna förordnings ikraftträdande] ska 
kommissionen förelägga 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Europeiska centralbanken en rapport om 
tillämpningen av denna förordning, om 
lämpligt tillsammans med ett förslag.

Senast ...* ska kommissionen förelägga 
Europaparlamentet, rådet, Europeiska 
ekonomiska och sociala kommittén och 
Europeiska centralbanken en rapport om 
tillämpningen av denna förordning, om 
lämpligt tillsammans med ett förslag.

______________________
* EUT, för in datum: 5 år efter denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Det föreslagna slutdatumet för autogireringar är 4 år efter det att denna förordning trätt i 
kraft (artikel 5.2). Rapporten om dess tillämpning ska komma ett år senare.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 17 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Under övergångsperioden fram till 
dagen som anges i artikel 5 ska 
betaltjänstleverantörerna till sina enskilda 
kunder för nationella 
betalningstransaktioner tillhandahålla 
tekniska tjänster så att de tekniskt kan 
överföra BBAN till respektive Iban.

Or. en

Motivering

Betaltjänstleverantörer bör tillhandahålla det nödvändiga tekniska stödet för att möjliggöra 
en smidig och säker övergång till Iban och BIC för kunderna.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

_________________
* EUT, för in datum: 4 år efter denna 
förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 18 – led 1
Förordning (EG) nr 924/2009
Artikel 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I artikel 6 ska ”före den 1 november 
2012” ersättas med ”senast [insert concrete 
date 24 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande]”.

1. I artikel 6 ska ”före den 1 november 
2012” ersättas med ”senast …*”.

______________
* EUT, för in datum: 48 månader efter 
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denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Motivering

En anpassning till den föreslagna artikeln 5.2.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 18 – led 2 - led a
Förordning (EG) nr 924/2009
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I punkt 1 ska ”före den 1 november 
2012” ersättas med ”senast [insert concrete 
date 24 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande]”.

a) I punkt 1 ska ”före den 1 november 
2012” ersättas med ”senast…”.

___________________
* EUT, för in datum: 48 månader efter 
denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 18 – led 2 - led b
Förordning (EG) nr 924/2009
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt 2 ska ”före den 1 november 
2012” ersättas med ”senast [insert concrete 
date 24 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande]”.

b) I punkt 2 ska ”före den 1 november 
2012” ersättas med ”senast…*”.

__________________
* EUT, för in datum: 48 månader efter 
denna förordnings ikraftträdande.
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Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 18 – led 2 - led c
Förordning (EG) nr 924/2009
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I punkt 3 ska ”före den 1 november 
2012” ersättas med ”senast [insert concrete 
date 24 månader efter denna förordnings 
ikraftträdande]”.

c) I punkt 3 ska ”före den 1 november 
2012” ersättas med ”senast…*”.

__________________
* EUT, för in datum: 48 månader efter 
denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Följande tekniska krav ska gälla såväl 
betalningar som autogireringar:

1) Utöver de väsentliga tekniska krav som 
anges i artikel 4a, ska följande tekniska 
krav gälla såväl betalningar som 
autogireringar:

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Betaltjänstleverantörer och 
betaltjänstanvändare ska använda Iban-
nummer för att identifiera betalkonton 
oavsett om både betalarens och 
betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantör eller den enda 
betaltjänstleverantören i 
betalningstransaktionen är etablerad i 
samma medlemsstat eller om en av 
betaltjänstleverantörerna är etablerad i en 
annan medlemsstat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Betaltjänstleverantörer ska använda 
meddelandeformat som är baserade på 
ISO 20022 XML-standarden vid 
genomförande av betalningstransaktioner 
till en annan betaltjänstleverantör eller ett 
annat betalningssystem.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Om en betaltjänstanvändare initierar 
eller tar emot enskilda överföringar av 
medel som har förts samman för 
överföringen ska meddelandeformat som 

utgår



PA\865128SV.doc 21/24 PE462.912v01-00

SV

är baserade på ISO 20022 XML-
standarden användas.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En betalningsmottagare som 
godkänner betalningar ska lämna sitt 
Iban-nummer och BIC-koden för sin 
betaltjänstleverantör till betalarna varje 
gång en betalning begärs.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 2 – led b – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Betalarens namn och/eller Iban-numret 
på betalarens konto.

i) Betalarens namn.

Or. en

Motivering

I vissa europeiska länder anses kontonummer vara särskilt känslig personuppgifter och 
begränsningar gäller för hur dessa kan lämnas till tredje person. Med tanke på 
bedrägeririsken bör Iban-numret för betalarens konto aldrig meddelas betalningsmottagaren 
automatiskt.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Betalaren ska endast en gång före den 
första autogireringen lämna sitt Iban-
nummer, och om tillämpligt 
betaltjänstleverantörens BIC-kod, till 
betalningsmottagaren.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I samband med den första 
autogireringen och vid 
engångsautogireringar samt vid varje 
efterföljande autogirering ska 
betalningsmottagaren lämna uppgifter om 
fullmakten till betaltjänstleverantören. 
Betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantör ska lämna uppgifter 
om fullmakten till betalarens 
betaltjänstleverantör vid varje 
autogirering.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) En betalare ska kunna ge sin 
betaltjänstleverantör i uppdrag att
begränsa en autogirering till ett särskilt 
belopp eller en särskild period, eller både 
och.

utgår
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Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Om avtalet mellan betalaren och 
betalningsmottagaren utesluter rätten till 
återbetalning ska betalarens 
betaltjänstleverantör, på betalarens 
begäran och innan betalarens konto 
debiteras, kontrollera varje autogirering 
för att fastställa att beloppet på den 
ingivna autogireringen motsvarar det 
belopp som angetts i fullmakten på 
grundval av de uppgifter om fullmakten.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Betalaren ska kunna uppdra åt sin 
betaltjänstleverantör att blockera alla 
autogireringar från betalarens konto eller 
alla autogireringar till en eller flera 
specificerade betalningsmottagare eller att 
endast tillåta autogireringar till en eller 
flera specificerade betalningsmottagare.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga – led 3 – led f
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Medgivande ska ges till såväl 
betalningsmottagaren som betalarens 
betaltjänstleverantör (direkt eller indirekt 
via betalningsmottagaren) och 
fullmakterna ska, tillsammans med senare 
ändringar och/eller återkallelser, sparas 
av betalningsmottagaren eller av en 
tredjepart för betalningsmottagarens 
räkning.

utgår

Or. en


