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Ändringsförslag 119
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Det går dock att göra mer för att 
förbättra och utveckla den inre marknaden 
för banktjänster till privatkunder. Framför 
allt hämmar bristen på insyn i och 
jämförbarhet hos avgifter samt 
svårigheterna med att byta betalkonton 
fortfarande utvecklingen av en 
fullständigt integrerad marknad.

(3) Det går dock att göra mer för att 
förbättra och utveckla den inre marknaden 
för banktjänster till privatkunder, även om 
det inte är uppenbart att det finns 
betydande efterfrågan på möjligheten att 
byta betalkonton över gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 120
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Dagens förhållanden på den inre 
marknaden kan avskräcka 
betaltjänstleverantörer från att utöva sin 
frihet att etablera sig eller erbjuda tjänster 
inom unionen på grund av svårigheten att 
få kunder på en ny marknad. Det krävs 
ofta stora investeringar för att gå in på en 
ny marknad. Dessa investeringar kan 
endast motiveras om leverantören 
förväntar sig tillräckliga möjligheter och 
en motsvarande efterfrågan hos 
konsumenterna. Konsumenternas låga 
rörlighet när det gäller finansiella tjänster 
för privatpersoner beror till stor del på 
bristen på insyn och jämförbarhet när det 
gäller de avgifter och tjänster som erbjuds 
och på svårigheter i samband med byte av 

utgår
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betalkonton. Dessa faktorer dämpar också 
efterfrågan, särskilt i ett 
gränsöverskridande sammanhang.

Or. en

Motivering

Det finns nästan inga bevis som tyder på att konsumenternas låga rörlighet på detta område 
beror på bristande insyn eller jämförbarhet.

Ändringsförslag 121
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Dagens förhållanden på den inre 
marknaden kan avskräcka 
betaltjänstleverantörer från att utöva sin 
frihet att etablera sig eller erbjuda tjänster 
inom unionen på grund av svårigheten att 
få kunder på en ny marknad. Det krävs ofta 
stora investeringar för att gå in på en ny 
marknad. Dessa investeringar kan endast 
motiveras om leverantören förväntar sig 
tillräckliga möjligheter och en motsvarande 
efterfrågan hos konsumenterna. 
Konsumenternas låga rörlighet när det 
gäller finansiella tjänster för privatpersoner 
beror till stor del på bristen på insyn och 
jämförbarhet när det gäller de avgifter och 
tjänster som erbjuds och på svårigheter i 
samband med byte av betalkonton. Dessa 
faktorer dämpar också efterfrågan, 
särskilt i ett gränsöverskridande 
sammanhang.

(4) Dagens förhållanden på den inre 
marknaden kan avskräcka 
betaltjänstleverantörer från att utöva sin 
frihet att etablera sig eller erbjuda tjänster 
inom unionen på grund av svårigheten att 
få kunder på en ny marknad. Det krävs ofta 
stora investeringar för att gå in på en ny 
marknad. Dessa investeringar kan endast 
motiveras om leverantören förväntar sig 
tillräckliga möjligheter och en motsvarande 
efterfrågan hos konsumenterna. 
Konsumenternas låga rörlighet i vissa
medlemsstater när det gäller finansiella 
tjänster för privatpersoner beror till stor del 
på bristen på insyn och jämförbarhet när 
det gäller de avgifter och tjänster som 
erbjuds och på svårigheter i samband med 
byte av betalkonton. 

Or. de

Ändringsförslag 122
Jean-Paul Gauzès
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Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Dagens förhållanden på den inre 
marknaden kan avskräcka 
betaltjänstleverantörer från att utöva sin 
frihet att etablera sig eller erbjuda tjänster 
inom unionen på grund av svårigheten att 
få kunder på en ny marknad. Det krävs ofta 
stora investeringar för att gå in på en ny 
marknad. Dessa investeringar kan endast 
motiveras om leverantören förväntar sig 
tillräckliga möjligheter och en motsvarande 
efterfrågan hos konsumenterna. 
Konsumenternas låga rörlighet när det 
gäller finansiella tjänster för privatpersoner 
beror till stor del på bristen på insyn och 
jämförbarhet när det gäller de avgifter och 
tjänster som erbjuds och på svårigheter i 
samband med byte av betalkonton. Dessa 
faktorer dämpar också efterfrågan, särskilt 
i ett gränsöverskridande sammanhang.

(4) Dagens förhållanden på den inre 
marknaden kan avskräcka 
betaltjänstleverantörer från att utöva sin 
frihet att etablera sig eller erbjuda tjänster 
inom unionen på grund av svårigheten att 
få kunder på en ny marknad. Det krävs ofta 
stora investeringar för att gå in på en ny 
marknad. Dessa investeringar kan endast 
motiveras om leverantören förväntar sig 
tillräckliga möjligheter och en motsvarande 
efterfrågan hos konsumenterna. 
Konsumenternas låga rörlighet när det 
gäller finansiella tjänster för privatpersoner 
beror till stor del på bristen på insyn och 
jämförbarhet när det gäller de avgifter och 
tjänster som erbjuds och på svårigheter i 
samband med byte av betalkonton. Dessa 
faktorer dämpar också efterfrågan.

Or. en

Ändringsförslag 123
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Dessutom kan betydande hinder för 
fullbordandet av den inre marknaden för 
betalkonton också uppstå genom 
fragmenteringen av de befintliga 
nationella regelverken. De nuvarande 
bestämmelserna på nationell nivå om 
betalkonton och i synnerhet om 
jämförbarhet hos avgifter samt byte av 
betalkonton varierar. När det gäller byten 
har bristen på enhetliga bindande 

utgår
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bestämmelser på EU-nivå lett till 
varierande praxis och bestämmelser på 
nationell nivå. Dessa skillnader är ännu 
mer framträdande när det gäller 
jämförbarhet hos avgifter där det inte 
finns några bestämmelser, inte ens 
självregleringsbestämmelser, på EU-nivå. 
Om dessa skillnader skulle bli ännu större 
i framtiden, eftersom bankerna tenderar 
att anpassa sin praxis efter de nationella 
marknaderna, skulle detta öka 
kostnaderna för att bedriva 
gränsöverskridande verksamhet jämfört 
med inhemska leverantörers kostnader 
och på så sätt göra det mindre lockande 
att bedriva gränsöverskridande 
verksamhet. Den gränsöverskridande 
verksamheten på den inre marknaden 
försvåras också av hindren för att öppna 
ett betalkonto utomlands. De nuvarande 
restriktiva kriterierna för rätten att öppna 
betalkonton kan hindra EU-medborgare 
från att röra sig fritt inom unionen. Om 
alla konsumenter får tillgång till ett 
betalkonto kommer de att kunna delta på 
den inre marknaden och ta del av 
fördelarna med den inre marknaden.

Or. en

Motivering

Många påståenden rörande den inre marknaden för finansiella tjänster till privatpersoner 
bygger inte på evidensbaserad forskning. Det är inte uppenbart att upprättandet av en 
bytestjänst på EU-nivå är motiverat med tanke på de mycket stora kostnader detta medför, de 
framsteg som gjorts med att genomföra Sepa och bristen på efterfrågan på en sådan tjänst.

Ändringsförslag 124
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(5) Dessutom kan betydande hinder för 
fullbordandet av den inre marknaden för 
betalkonton också uppstå genom 
fragmenteringen av de befintliga nationella 
regelverken. De nuvarande 
bestämmelserna på nationell nivå om 
betalkonton och i synnerhet om 
jämförbarhet hos avgifter samt byte av 
betalkonton varierar. När det gäller byten 
har bristen på enhetliga bindande 
bestämmelser på EU-nivå lett till 
varierande praxis och bestämmelser på 
nationell nivå. Dessa skillnader är ännu 
mer framträdande när det gäller 
jämförbarhet hos avgifter där det inte finns 
några bestämmelser, inte ens 
självregleringsbestämmelser, på EU-nivå. 
Om dessa skillnader skulle bli ännu större i 
framtiden, eftersom bankerna tenderar att 
anpassa sin praxis efter de nationella 
marknaderna, skulle detta öka kostnaderna 
för att bedriva gränsöverskridande 
verksamhet jämfört med inhemska 
leverantörers kostnader och på så sätt göra 
det mindre lockande att bedriva 
gränsöverskridande verksamhet. Den 
gränsöverskridande verksamheten på den 
inre marknaden försvåras också av hindren 
för att öppna ett betalkonto utomlands. De 
nuvarande restriktiva kriterierna för rätten 
att öppna betalkonton kan hindra EU-
medborgare från att röra sig fritt inom 
unionen. Om alla konsumenter får tillgång 
till ett betalkonto kommer de att kunna 
delta på den inre marknaden och ta del av 
fördelarna med den inre marknaden.

(5) Dessutom kan betydande hinder för 
fullbordandet av den inre marknaden för 
betalkonton också uppstå genom 
fragmenteringen av de befintliga nationella 
regelverken. De nuvarande 
bestämmelserna på nationell nivå om 
betalkonton och i synnerhet om 
jämförbarhet hos avgifter samt byte av 
betalkonton varierar. För att kunna 
fullborda den inre marknaden på området 
betalkonton och göra EU till ett modernt 
digitalt område för alla, är det av 
avgörande betydelse att eliminera 
nationella gränser och att uppmuntra 
offentliga och privata investeringar i 
Sepa. Alla konsumenter bör kunna dra 
nytta av fördelarna med Sepa. När det 
gäller byten har bristen på enhetliga 
bindande bestämmelser på EU-nivå lett till 
varierande praxis och bestämmelser på 
nationell nivå. Dessa skillnader är ännu 
mer framträdande när det gäller 
jämförbarhet hos avgifter där det inte finns 
några bestämmelser, inte ens 
självregleringsbestämmelser, på EU-nivå. 
Om dessa skillnader skulle bli ännu större i 
framtiden, eftersom bankerna tenderar att 
anpassa sin praxis efter de nationella 
marknaderna, skulle detta öka kostnaderna 
för att bedriva gränsöverskridande 
verksamhet jämfört med inhemska 
leverantörers kostnader och på så sätt göra 
det mindre lockande att bedriva 
gränsöverskridande verksamhet. Den 
gränsöverskridande verksamheten på den 
inre marknaden försvåras också av hindren 
för att öppna ett betalkonto utomlands. De 
nuvarande restriktiva kriterierna för rätten 
att öppna betalkonton kan hindra EU-
medborgare från att röra sig fritt inom 
unionen. Om alla konsumenter får tillgång 
till ett betalkonto kommer de att kunna 
delta på den inre marknaden och ta del av 
fördelarna med den inre marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 125
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Eftersom vissa potentiella kunder inte 
öppnar bankkonton, antingen för att de 
inte får eller för att inte erbjuds lämpliga 
produkter, utnyttjas den potentiella 
efterfrågan på betalkontotjänster i EU 
inte fullt ut i dag. Om fler konsumenter 
deltog på den inre marknaden skulle detta 
vara en ytterligare motivation för 
betaltjänstleverantörer att gå in på nya 
marknader. Att skapa förutsättningar för 
att ge alla konsumenter tillgång till ett 
betalkonto är också nödvändigt för att 
främja deras deltagande på den inre 
marknaden och ge dem möjlighet att ta 
del av de fördelar som den inre 
marknaden har medfört.

(6) Det finns betydande skillnader mellan 
medlemsstaterna när det gäller 
konsumenternas möjligheter att få 
tillgång till betalkonton. I de 
medlemsstater där det finns en betydande 
andel invånare som inte har något 
bankkonto tycks dock detta främst bero på 
en ofullständig bankinfrastruktur 
och/eller konsumenternas val att inte 
öppna ett betalkonto.

Or. en

Ändringsförslag 126
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Eftersom vissa potentiella kunder inte 
öppnar bankkonton, antingen för att de inte 
får eller för att inte erbjuds lämpliga 
produkter, utnyttjas den potentiella 
efterfrågan på betalkontotjänster i EU inte 
fullt ut i dag. Om fler konsumenter deltog 
på den inre marknaden skulle detta vara en 
ytterligare motivation för 
betaltjänstleverantörer att gå in på nya 
marknader. Att skapa förutsättningar för att 
ge alla konsumenter tillgång till ett 

(6) Eftersom vissa potentiella kunder inte 
öppnar bankkonton, antingen för att de inte 
får, för att de inte erbjuds lämpliga 
produkter eller för att de på grund av 
kulturella faktorer föredrar kontanter, 
utnyttjas den potentiella efterfrågan på 
betalkontotjänster i EU inte fullt ut i dag. 
Om fler konsumenter deltog på den inre 
marknaden skulle detta vara en ytterligare 
motivation för betaltjänstleverantörer att gå 
in på nya marknader. Att skapa 
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betalkonto är också nödvändigt för att 
främja deras deltagande på den inre 
marknaden och ge dem möjlighet att ta del 
av de fördelar som den inre marknaden har 
medfört.

förutsättningar för att ge alla konsumenter 
tillgång till ett betalkonto är också 
nödvändigt för att främja deras deltagande 
på den inre marknaden och ge dem 
möjlighet att ta del av de fördelar som den 
inre marknaden har medfört.

Or. de

Ändringsförslag 127
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Insyn i och jämförbarhet hos avgifter 
har behandlats i ett självregleringsinitiativ 
som bankindustrin lanserat. Det gick dock 
aldrig att nå en slutlig överenskommelse 
om dessa riktlinjer. När det gäller byten 
innehåller de principer om byte av 
bankkonto som infördes 2008 av 
paraplyorganisationen EBIC (European 
Banking Industry Committee) en mall för 
hur byten ska göras mellan bankkonton 
som erbjuds av betaltjänstleverantörer i 
samma medlemsstat. Eftersom de inte är 
bindande har dessa principer emellertid 
inte tillämpats enhetligt inom EU, och de 
har inte gett tillfredsställande resultat. 
Vidare gäller de gemensamma 
principerna endast byte av bankkonto på 
nationell nivå och berör inte 
gränsöverskridande byten. När det 
slutligen gäller tillgång till ett 
grundläggande betalkonto uppmanades 
medlemsstaterna i kommissionens 
rekommendation 2011/442/EU av den 18 
juli 2011 att vidta de åtgärder som var 
nödvändiga för att se till att den 
genomfördes sex månader efter 
offentliggörandet. Hittills är det endast ett 
fåtal medlemsstater som följer de viktigaste 

(7) Insyn i och jämförbarhet hos avgifter 
har behandlats i ett självregleringsinitiativ 
som bankindustrin lanserat. Det gick dock 
aldrig att nå en slutlig överenskommelse 
om dessa riktlinjer. När det gäller byten 
innehåller de principer om byte av 
bankkonto som infördes 2008 av 
paraplyorganisationen EBIC (European 
Banking Industry Committee) en mall för 
hur byten ska göras mellan bankkonton 
som erbjuds av betaltjänstleverantörer i 
samma medlemsstat. När det slutligen 
gäller tillgång till ett grundläggande 
betalkonto uppmanades medlemsstaterna i 
kommissionens rekommendation 
2011/442/EU av den 18 juli 2011 att vidta 
de åtgärder som var nödvändiga för att se 
till att den genomfördes sex månader efter 
offentliggörandet. Hittills är det endast ett 
fåtal medlemsstater som följer de viktigaste 
principerna i rekommendationen.
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principerna i rekommendationen.

Or. en

Motivering

Som skälet är formulerat kan det tolkas som att alla betaltjänstleverantörer i EU skulle vara 
skyldiga att arbeta med alla betalnings- eller autogireringssystem i alla EU:s valutor. Ett 
sådant krav skulle medföra enorma kostnader och risker, och ge få tydliga fördelar med tanke 
på den låga efterfrågan på en sådan gränsöverskridande tjänst. Från och med februari 2014 
kommer också gränsöverskridande transaktioner att underlättas i och med genomförandet av 
Sepa-förordningen (nr 260/2012).

Ändringsförslag 128
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Insyn i och jämförbarhet hos avgifter 
har behandlats i ett självregleringsinitiativ 
som bankindustrin lanserat. Det gick dock 
aldrig att nå en slutlig överenskommelse 
om dessa riktlinjer. När det gäller byten 
innehåller de principer om byte av 
bankkonto som infördes 2008 av 
paraplyorganisationen EBIC (European 
Banking Industry Committee) en mall för 
hur byten ska göras mellan bankkonton 
som erbjuds av betaltjänstleverantörer i 
samma medlemsstat. Eftersom de inte är 
bindande har dessa principer emellertid 
inte tillämpats enhetligt inom EU, och de 
har inte gett tillfredsställande resultat. 
Vidare gäller de gemensamma 
principerna endast byte av bankkonto på 
nationell nivå och berör inte 
gränsöverskridande byten. När det 
slutligen gäller tillgång till ett 
grundläggande betalkonto uppmanades 
medlemsstaterna i kommissionens 
rekommendation 2011/442/EU av den 18 
juli 2011 att vidta de åtgärder som var 
nödvändiga för att se till att den 

(7) Insyn i och jämförbarhet hos avgifter 
har behandlats i ett självregleringsinitiativ 
som bankindustrin lanserat. Det gick dock 
aldrig att nå en slutlig överenskommelse 
om dessa riktlinjer. När det gäller byten 
innehåller de principer om byte av 
bankkonto som infördes 2008 av 
paraplyorganisationen EBIC (European 
Banking Industry Committee) en mall för 
hur byten ska göras mellan bankkonton 
som erbjuds av betaltjänstleverantörer i 
samma medlemsstat. Eftersom de inte är 
bindande har dessa principer emellertid 
inte tillämpats enhetligt inom EU, och de 
har inte gett tillfredsställande resultat. När 
det slutligen gäller tillgång till ett 
grundläggande betalkonto uppmanades 
medlemsstaterna i kommissionens 
rekommendation 2011/442/EU av den 18 
juli 2011 att vidta de åtgärder som var 
nödvändiga för att se till att den 
genomfördes sex månader efter 
offentliggörandet. Hittills är det endast ett 
fåtal medlemsstater som följer de viktigaste 
principerna i rekommendationen.
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genomfördes sex månader efter 
offentliggörandet. Hittills är det endast ett 
fåtal medlemsstater som följer de viktigaste 
principerna i rekommendationen.

Or. de

Ändringsförslag 129
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Insyn i och jämförbarhet hos avgifter 
har behandlats i ett självregleringsinitiativ 
som bankindustrin lanserat. Det gick dock 
aldrig att nå en slutlig överenskommelse 
om dessa riktlinjer. När det gäller byten 
innehåller de principer om byte av 
bankkonto som infördes 2008 av 
paraplyorganisationen EBIC (European 
Banking Industry Committee) en mall för 
hur byten ska göras mellan bankkonton 
som erbjuds av betaltjänstleverantörer i 
samma medlemsstat. Eftersom de inte är 
bindande har dessa principer emellertid
inte tillämpats enhetligt inom EU, och de 
har inte gett tillfredsställande resultat. 
Vidare gäller de gemensamma principerna 
endast byte av bankkonto på nationell nivå 
och berör inte gränsöverskridande byten. 
När det slutligen gäller tillgång till ett 
grundläggande betalkonto uppmanades 
medlemsstaterna i kommissionens 
rekommendation 2011/442/EU av den 18 
juli 2011 att vidta de åtgärder som var 
nödvändiga för att se till att den 
genomfördes sex månader efter 
offentliggörandet. Hittills är det endast ett 
fåtal medlemsstater som följer de viktigaste 
principerna i rekommendationen.

(7) Insyn i och jämförbarhet hos avgifter 
har behandlats i ett självregleringsinitiativ 
som bankindustrin lanserat. Det gick dock 
aldrig att nå en slutlig överenskommelse 
om dessa riktlinjer. När det gäller byten 
innehåller de principer om byte av 
bankkonto som infördes 2008 av 
paraplyorganisationen EBIC (European 
Banking Industry Committee) en mall för 
hur byten ska göras mellan bankkonton 
som erbjuds av betaltjänstleverantörer i 
samma medlemsstat. Dessa principer har
inte tillämpats enhetligt inom EU, utan har 
anpassats till de nationella marknadernas 
särdrag i hela EU. Vidare gäller de 
gemensamma principerna endast byte av 
bankkonto på nationell nivå och berör inte 
gränsöverskridande byten. När det slutligen 
gäller tillgång till ett grundläggande 
betalkonto uppmanades medlemsstaterna i 
kommissionens rekommendation 
2011/442/EU av den 18 juli 2011 att vidta 
de åtgärder som var nödvändiga för att se 
till att den genomfördes sex månader efter 
offentliggörandet. Hittills är det endast ett 
fåtal medlemsstater som följer de viktigaste 
principerna i rekommendationen.

Or. en
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Ändringsförslag 130
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Därför är det mycket viktigt att införa 
en enhetlig uppsättning regler för att 
hantera problemet med låg 
konsumentrörlighet, och i synnerhet att 
förbättra möjligheterna att jämföra 
betalkontotjänster och betalkontoavgifter. 
Det är även viktigt att öka viljan att byta 
betalkonto, och undvika att konsumenter 
som vill köpa ett betalkonto utomlands 
diskrimineras på grund av bosättningsort. 
Vidare är det mycket viktigt att anta 
lämpliga åtgärder för att främja kundernas 
deltagande på marknaden för betalkonton. 
Dessa åtgärder kommer att göra det mer 
attraktivt för betaltjänstleverantörer att gå 
in på den inre marknaden och skapa 
rättvisa villkor, vilket kommer att leda till 
ökad konkurrens och effektiv fördelning av 
resurser på EU:s finansiella marknad för 
privatpersoner, till gagn för såväl företag 
som konsumenter. Information som ger 
insyn i avgifter och bytesmöjligheter 
kommer tillsammans med rätten till 
tillgång till grundläggande 
betalkontotjänster också att göra det 
lättare för EU-medborgarna att söka 
leverantörer i hela EU, och därmed dra 
nytta av en fullt fungerande inre marknad 
för finansiella tjänster till privatpersoner 
och bidra till dess utveckling.

(8) Det är mycket viktigt att anta lämpliga 
åtgärder för att främja kundernas 
deltagande på marknaden för betalkonton. 
Dessa åtgärder kommer att göra det mer 
attraktivt för betaltjänstleverantörer att gå 
in på den inre marknaden och skapa 
rättvisa villkor, vilket kommer att leda till 
ökad konkurrens och effektiv fördelning av 
resurser på EU:s finansiella marknad för 
privatpersoner, till gagn för såväl företag 
som konsumenter.

Or. en

Motivering

Det finns inte mycket bevis som tyder på att EU-medborgarnas rörlighet hindras på ett 
betydande sätt av bristande information om avgifter eller bytesmöjligheter.
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Ändringsförslag 131
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Därför är det mycket viktigt att införa 
en enhetlig uppsättning regler för att 
hantera problemet med låg 
konsumentrörlighet, och i synnerhet att 
förbättra möjligheterna att jämföra 
betalkontotjänster och betalkontoavgifter. 
Det är även viktigt att öka viljan att byta 
betalkonto, och undvika att konsumenter 
som vill köpa ett betalkonto utomlands 
diskrimineras på grund av bosättningsort. 
Vidare är det mycket viktigt att anta 
lämpliga åtgärder för att främja kundernas 
deltagande på marknaden för betalkonton. 
Dessa åtgärder kommer att göra det mer 
attraktivt för betaltjänstleverantörer att gå 
in på den inre marknaden och skapa 
rättvisa villkor, vilket kommer att leda till 
ökad konkurrens och effektiv fördelning av 
resurser på EU:s finansiella marknad för 
privatpersoner, till gagn för såväl företag 
som konsumenter. Information som ger 
insyn i avgifter och bytesmöjligheter 
kommer tillsammans med rätten till 
tillgång till grundläggande 
betalkontotjänster också att göra det 
lättare för EU-medborgarna att söka 
leverantörer i hela EU, och därmed dra 
nytta av en fullt fungerande inre marknad 
för finansiella tjänster till privatpersoner 
och bidra till dess utveckling.

(8) Därför är det mycket viktigt att införa 
en enhetlig uppsättning regler för att 
hantera problemet med låg 
konsumentrörlighet, och i synnerhet att 
förbättra möjligheterna att jämföra 
betalkontotjänster och betalkontoavgifter. 
Det är även viktigt att öka viljan att byta 
betalkonto. Vidare är det mycket viktigt att
anta lämpliga åtgärder för att främja 
kundernas deltagande på marknaden för 
betalkonton. Dessa åtgärder kommer att 
göra det mer attraktivt för 
betaltjänstleverantörer att gå in på den inre 
marknaden och skapa rättvisa villkor, 
vilket kommer att leda till ökad konkurrens 
och effektiv fördelning av resurser på EU:s 
finansiella marknad för privatpersoner, till 
gagn för såväl företag som konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 132
Olle Schmidt
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Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Därför är det mycket viktigt att införa 
en enhetlig uppsättning regler för att 
hantera problemet med låg 
konsumentrörlighet, och i synnerhet att 
förbättra möjligheterna att jämföra 
betalkontotjänster och betalkontoavgifter. 
Det är även viktigt att öka viljan att byta 
betalkonto, och undvika att konsumenter 
som vill köpa ett betalkonto utomlands 
diskrimineras på grund av bosättningsort. 
Vidare är det mycket viktigt att anta 
lämpliga åtgärder för att främja kundernas 
deltagande på marknaden för betalkonton. 
Dessa åtgärder kommer att göra det mer 
attraktivt för betaltjänstleverantörer att gå 
in på den inre marknaden och skapa 
rättvisa villkor, vilket kommer att leda till 
ökad konkurrens och effektiv fördelning av 
resurser på EU:s finansiella marknad för 
privatpersoner, till gagn för såväl företag 
som konsumenter. Information som ger 
insyn i avgifter och bytesmöjligheter 
kommer tillsammans med rätten till 
tillgång till grundläggande 
betalkontotjänster också att göra det lättare 
för EU-medborgarna att söka leverantörer i 
hela EU, och därmed dra nytta av en fullt 
fungerande inre marknad för finansiella 
tjänster till privatpersoner och bidra till 
dess utveckling.

(8) För att möjliggöra effektiv och 
problemfri finansiell rörlighet på lång sikt
är det mycket viktigt att införa en enhetlig 
uppsättning regler för att hantera problemet 
med låg konsumentrörlighet, och i 
synnerhet att förbättra möjligheterna att 
jämföra betalkontotjänster och 
betalkontoavgifter. Det är även viktigt att 
öka viljan att byta betalkonto, och undvika 
att konsumenter som vill köpa ett 
betalkonto utomlands diskrimineras på 
grund av bosättningsort. Vidare är det 
mycket viktigt att anta lämpliga åtgärder 
för att främja kundernas deltagande på 
marknaden för betalkonton. Dessa åtgärder 
kommer att göra det mer attraktivt för 
betaltjänstleverantörer att gå in på den inre 
marknaden och skapa rättvisa villkor, 
vilket kommer att leda till ökad konkurrens 
och effektiv fördelning av resurser på EU:s 
finansiella marknad för privatpersoner, till 
gagn för såväl företag som konsumenter. 
Information som ger insyn i avgifter och 
bytesmöjligheter kommer tillsammans med 
rätten till tillgång till grundläggande 
betalkontotjänster också att göra det lättare 
för EU-medborgarna att söka leverantörer i 
hela EU, och därmed dra nytta av en fullt 
fungerande inre marknad för finansiella 
tjänster till privatpersoner och bidra till
ökningen av e-handeln och till 
vidareutvecklingen av den inre 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 133
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Det är också av avgörande betydelse 
att se till att detta direktiv inte hämmar 
innovationen på området finansiella 
tjänster till privatpersoner. Varje år blir 
ny teknik gångbar, vilken ibland riskerar
att göra den nuvarande typen av 
betalkonton förlegad. I synnerhet måste 
mobila banktjänster, P2P-tjänster och 
kontantkort uppmuntras som alternativ 
till de traditionella banktjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 134
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Detta direktiv ska tillämpas på 
betalkonton som innehas av konsumenter. 
Konton som innehas av företag, även små 
företag och mikroföretag, ligger utanför 
direktivets räckvidd, så länge det inte är 
fråga om ett personligt innehav. Direktivet 
omfattar inte heller sparkonton, som kan ha 
mer begränsade betalningsfunktioner.

(9) Detta direktiv ska tillämpas på 
betalkonton som innehas av konsumenter. 
Konton som innehas av företag, även små 
företag och mikroföretag, ligger utanför 
direktivets räckvidd, så länge det inte är 
fråga om ett personligt innehav. Direktivet 
omfattar inte heller sparkonton, som kan ha 
mer begränsade betalningsfunktioner. 
Detta direktiv ska inte gälla 
betaltjänstleverantörer som endast verkar 
som tillhandahållare av e-betalkonton 
online.

Or. en

Ändringsförslag 135
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Detta direktiv ska tillämpas på 
betalkonton som innehas av konsumenter. 
Konton som innehas av företag, även små 
företag och mikroföretag, ligger utanför 
direktivets räckvidd, så länge det inte är 
fråga om ett personligt innehav. Direktivet 
omfattar inte heller sparkonton, som kan ha 
mer begränsade betalningsfunktioner.

(9) Detta direktiv ska tillämpas på 
betalkonton som innehas av konsumenter. 
Konton som innehas av företag, även små 
företag och mikroföretag, ligger utanför 
direktivets räckvidd, så länge det inte är 
fråga om ett personligt innehav. Direktivet 
omfattar inte heller sparkonton, som kan ha 
mer begränsade betalningsfunktioner. 
Dessutom omfattar inte detta direktiv 
kreditkort, eftersom dessa inte är av 
central betydelse för att uppnå direktivets 
mål att öka den finansiella integreringen 
såväl som målen för den inre marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 136
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det är mycket viktigt att konsumenter 
kan förstå avgifterna, så att de kan jämföra 
erbjudanden från olika 
betaltjänstleverantörer och fatta 
välgrundade beslut om vilket konto som är 
lämpligast för deras behov. Det går inte att 
jämföra avgifter om 
betaltjänstleverantörerna använder olika 
terminologi för samma betaltjänster och 
lämnar informationen i olika format. En 
standardiserad terminologi kan tillsammans 
med riktad avgiftsinformation för de mest 
representativa betaltjänsterna i ett enhetligt 
format hjälpa konsumenterna att förstå och 
jämföra avgifter.

(11) Det är mycket viktigt att konsumenter 
kan förstå avgifterna, så att de kan jämföra 
erbjudanden från olika 
betaltjänstleverantörer och fatta 
välgrundade beslut om vilket konto som är 
lämpligast för deras behov. I detta 
sammanhang spelar även utbudet av 
anslutna tjänster och erbjudandenas 
kvalitet en viktig roll som man inte får 
bortse från när man jämför avgifter. Det 
går inte att jämföra avgifter om 
betaltjänstleverantörerna använder olika 
terminologi för samma betaltjänster och 
lämnar informationen i olika format. En 
standardiserad terminologi kan tillsammans 
med riktad avgiftsinformation för de mest 
representativa betaltjänsterna i ett enhetligt 
format hjälpa konsumenterna att förstå och 
jämföra avgifter.
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Or. de

Ändringsförslag 137
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det är mycket viktigt att konsumenter 
kan förstå avgifterna, så att de kan jämföra 
erbjudanden från olika 
betaltjänstleverantörer och fatta 
välgrundade beslut om vilket konto som är 
lämpligast för deras behov. Det går inte att 
jämföra avgifter om 
betaltjänstleverantörerna använder olika 
terminologi för samma betaltjänster och 
lämnar informationen i olika format. En 
standardiserad terminologi kan tillsammans 
med riktad avgiftsinformation för de mest 
representativa betaltjänsterna i ett enhetligt 
format hjälpa konsumenterna att förstå och 
jämföra avgifter.

(11) Det är mycket viktigt att konsumenter 
kan förstå avgifterna, så att de kan jämföra 
erbjudanden från olika 
betaltjänstleverantörer och fatta 
välgrundade beslut om vilket konto som är 
lämpligast för deras behov. Det går inte att 
jämföra avgifter om 
betaltjänstleverantörerna använder olika 
terminologi för samma betaltjänster och 
lämnar informationen i olika format. En 
standardiserad terminologi kan tillsammans 
med riktad avgiftsinformation för de mest 
representativa betaltjänsterna i ett enhetligt 
format hjälpa konsumenterna att förstå och 
jämföra avgifter på nationell nivå. Trots 
detta måste det erkännas att det finns 
stora olikheter mellan medlemsstaterna. 
För de medlemsstater som har 
bankmodeller som bygger på kostnadsfria 
banktjänster till privatpersoner kan det 
vara omöjligt att fastställa en stor mängd 
avgiftstermer.

Or. en

Ändringsförslag 138
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Det är mycket viktigt att konsumenter (11) Det är mycket viktigt att konsumenter 
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kan förstå avgifterna, så att de kan jämföra 
erbjudanden från olika 
betaltjänstleverantörer och fatta 
välgrundade beslut om vilket konto som är 
lämpligast för deras behov. Det går inte att 
jämföra avgifter om 
betaltjänstleverantörerna använder olika 
terminologi för samma betaltjänster och 
lämnar informationen i olika format. En 
standardiserad terminologi kan tillsammans 
med riktad avgiftsinformation för de mest 
representativa betaltjänsterna i ett enhetligt 
format hjälpa konsumenterna att förstå och 
jämföra avgifter.

kan förstå avgifterna, så att de kan jämföra 
erbjudanden från olika 
betaltjänstleverantörer och fatta 
välgrundade beslut om vilket konto som är 
lämpligast för deras behov. Det går inte att 
jämföra avgifter om 
betaltjänstleverantörerna använder olika 
terminologi för samma betaltjänster och 
lämnar informationen i olika format. En 
standardiserad terminologi kan tillsammans 
med riktad avgiftsinformation för de mest 
representativa betaltjänsterna i ett enhetligt 
format hjälpa konsumenterna att förstå och 
jämföra avgifter på nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 139
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Konsumenterna skulle ha störst nytta 
av kortfattad information som gör det lätt 
att jämföra mellan olika 
betaltjänstleverantörer. De verktyg som 
konsumenterna erbjuds för att jämföra 
betalkontoerbjudanden skulle inte vara 
till någon nytta om den tid som krävs för 
att gå igenom långa listor över avgifter för 
olika erbjudanden överväger fördelen 
med att kunna välja det bästa 
erbjudandet. Avgiftsterminologin bör 
alltså endast vara standardiserad när det 
gäller de mest representativa begreppen 
och definitionerna inom medlemsstaterna 
för att undvika risken för alltför mycket 
information.

(12) Konsumenterna behöver information 
om avgifter som avser deras betalkonto
som är kortfattad och lätt att jämföra 
mellan olika betaltjänstleverantörer. 
Kommissionen antog i detta sammanhang 
direktiv 2007/64/EG som, i syfte att 
förbättra insynen, anger villkor och 
informationskrav för 
betalningstransaktioner.
Avgiftsterminologin bör endast vara 
standardiserad när det gäller de mest 
representativa begreppen och 
definitionerna inom medlemsstaterna för 
att undvika risken för alltför mycket 
information.

Or. en
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Motivering

För att eftersträva samstämmighet med betaltjänstdirektivet, och för att undvika alla risker 
för bristande överensstämmelse, hade det varit mer logiskt att ta upp insynen i avgifter i 
betaltjänstdirektivet, som för närvarande håller på att ses över. För att undvika motsägelser
är det i varje fall viktigt att direktivets bestämmelser om insyn i avgifter samordnas med 
betaltjänstdirektivets regler i avdelning III och med avdelning VI i betaltjänstdirektivets 
bestämmelser om insyn som utfärdats av nationella myndigheter.

Ändringsförslag 140
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Konsumenterna skulle ha störst nytta 
av kortfattad information som gör det lätt 
att jämföra mellan olika 
betaltjänstleverantörer. De verktyg som 
konsumenterna erbjuds för att jämföra 
betalkontoerbjudanden skulle inte vara till 
någon nytta om den tid som krävs för att gå 
igenom långa listor över avgifter för olika 
erbjudanden överväger fördelen med att 
kunna välja det bästa erbjudandet. 
Avgiftsterminologin bör alltså endast vara 
standardiserad när det gäller de mest 
representativa begreppen och 
definitionerna inom medlemsstaterna för 
att undvika risken för alltför mycket 
information.

(12) Konsumenterna skulle ha störst nytta 
av kortfattad information som gör det lätt 
att jämföra mellan olika 
betaltjänstleverantörer. De verktyg som 
konsumenterna erbjuds för att jämföra 
betalkontoerbjudanden skulle inte vara till 
någon nytta om den tid som krävs för att gå 
igenom långa listor över avgifter för olika 
erbjudanden överväger fördelen med att 
kunna välja det bästa erbjudandet. En 
förteckning över betaltjänster som utgör 
80 % av de mest representativa 
betaltjänsterna som är avgiftsbelagda på 
nationell nivå är därför det bästa sättet att 
presentera majoriteten av de mest 
representativa betaltjänsterna och 
samtidigt ta hänsyn till de specifika
tjänster som erbjuds i medlemsstaterna.
Avgiftsterminologin bör alltså endast vara 
standardiserad när det gäller de mest 
representativa begreppen och 
definitionerna inom medlemsstaterna för 
att undvika risken för alltför mycket 
information.

Or. en
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Ändringsförslag 141
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Konsumenterna skulle ha störst nytta 
av kortfattad information som gör det lätt 
att jämföra mellan olika 
betaltjänstleverantörer. De verktyg som 
konsumenterna erbjuds för att jämföra 
betalkontoerbjudanden skulle inte vara till 
någon nytta om den tid som krävs för att gå 
igenom långa listor över avgifter för olika 
erbjudanden överväger fördelen med att 
kunna välja det bästa erbjudandet. 
Avgiftsterminologin bör alltså endast vara 
standardiserad när det gäller de mest 
representativa begreppen och 
definitionerna inom medlemsstaterna för 
att undvika risken för alltför mycket 
information.

(12) Konsumenterna skulle ha störst nytta 
av kortfattad information som gör det lätt 
att jämföra mellan olika 
betaltjänstleverantörer. De verktyg som 
konsumenterna erbjuds för att jämföra 
betalkontoerbjudanden skulle inte vara till 
någon nytta om den tid som krävs för att gå 
igenom långa listor över avgifter för olika 
erbjudanden överväger fördelen med att 
kunna välja det bästa erbjudandet. En 
förteckning över betaltjänster som utgör 
80 % av de mest representativa 
betaltjänsterna som är avgiftsbelagda på 
nationell nivå är därför det bästa sättet att 
presentera majoriteten av de mest 
representativa betaltjänsterna och 
samtidigt ta hänsyn till de specifika 
tjänster som erbjuds i medlemsstaterna.
Avgiftsterminologin bör alltså endast vara 
standardiserad när det gäller de mest 
representativa begreppen och 
definitionerna inom medlemsstaterna för 
att undvika risken för alltför mycket 
information.

Or. en

Ändringsförslag 142
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) De nationella behöriga myndigheterna 
bör fastställa avgiftsterminologin och 
därvid ta hänsyn till de lokala 

(13) De nationella behöriga myndigheterna 
bör fastställa avgiftsterminologin och 
därvid ta hänsyn till de lokala 
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marknadernas särskilda egenskaper. För att 
betraktas som representativa bör tjänsterna 
omfattas av avgifter hos minst en 
betaltjänstleverantör i medlemsstaterna. 
När så är möjligt bör avgiftsterminologin 
även standardiseras på EU-nivå för att 
möjliggöra jämförelser över hela EU. 
Europeiska bankmyndigheten (EBA) bör 
utarbeta riktlinjer för att hjälpa 
medlemsstaterna att identifiera de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 
av en avgift på nationell nivå.

marknadernas särskilda egenskaper. För att 
betraktas som representativa bör tjänsterna 
omfattas av avgifter hos minst en 
betaltjänstleverantör i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Det är inte uppenbart att standardiseringen av terminologin innebär några verkliga fördelar 
när man ser till de administrativa kostnader den medför.

Ändringsförslag 143
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) De nationella behöriga myndigheterna 
bör fastställa avgiftsterminologin och 
därvid ta hänsyn till de lokala 
marknadernas särskilda egenskaper. För att 
betraktas som representativa bör tjänsterna 
omfattas av avgifter hos minst en 
betaltjänstleverantör i medlemsstaterna. 
När så är möjligt bör avgiftsterminologin 
även standardiseras på EU-nivå för att 
möjliggöra jämförelser över hela EU.
Europeiska bankmyndigheten (EBA) bör 
utarbeta riktlinjer för att hjälpa 
medlemsstaterna att identifiera de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 
av en avgift på nationell nivå.

(13) De nationella behöriga myndigheterna 
bör fastställa avgiftsterminologin och 
därvid ta hänsyn till de lokala 
marknadernas särskilda egenskaper. För att 
betraktas som representativa bör tjänsterna 
omfattas av avgifter hos minst en 
betaltjänstleverantör i medlemsstaterna. 
Europeiska bankmyndigheten (EBA) bör 
utarbeta riktlinjer för att hjälpa 
medlemsstaterna att identifiera de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 
av en avgift på nationell nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 144
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) De nationella behöriga myndigheterna 
bör fastställa avgiftsterminologin och 
därvid ta hänsyn till de lokala 
marknadernas särskilda egenskaper. För att 
betraktas som representativa bör tjänsterna 
omfattas av avgifter hos minst en 
betaltjänstleverantör i medlemsstaterna. 
När så är möjligt bör avgiftsterminologin 
även standardiseras på EU-nivå för att 
möjliggöra jämförelser över hela EU. 
Europeiska bankmyndigheten (EBA) bör 
utarbeta riktlinjer för att hjälpa 
medlemsstaterna att identifiera de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 
av en avgift på nationell nivå.

(13) De nationella behöriga myndigheterna 
bör fastställa avgiftsterminologin och 
därvid ta hänsyn till de lokala 
marknadernas särskilda egenskaper. För att 
betraktas som representativa bör tjänsterna 
omfattas av avgifter hos minst en 
betaltjänstleverantör i medlemsstaterna. 
När så är möjligt bör en standardiserad 
EU-förteckning över definitioner 
utarbetas för att möjliggöra jämförelser 
över hela EU. Europeiska 
bankmyndigheten (EBA) bör utarbeta 
riktlinjer för att hjälpa medlemsstaterna att 
identifiera de mest representativa 
betaltjänster som omfattas av en avgift på 
nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 145
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) De nationella behöriga myndigheterna 
bör fastställa avgiftsterminologin och 
därvid ta hänsyn till de lokala 
marknadernas särskilda egenskaper. För att 
betraktas som representativa bör tjänsterna 
omfattas av avgifter hos minst en 
betaltjänstleverantör i medlemsstaterna. 
När så är möjligt bör avgiftsterminologin 
även standardiseras på EU-nivå för att 

(13) De nationella behöriga myndigheterna 
bör fastställa avgiftsterminologin och 
därvid ta hänsyn till de lokala 
marknadernas särskilda egenskaper. För att 
betraktas som representativa bör tjänsterna 
omfattas av avgifter eller vara 
kostnadsfria hos minst en 
betaltjänstleverantör i medlemsstaterna. 
När så är möjligt bör avgiftsterminologin 
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möjliggöra jämförelser över hela EU. 
Europeiska bankmyndigheten (EBA) bör 
utarbeta riktlinjer för att hjälpa 
medlemsstaterna att identifiera de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 
av en avgift på nationell nivå.

även standardiseras på EU-nivå för att 
möjliggöra jämförelser över hela EU. 
Europeiska bankmyndigheten (EBA) bör 
utarbeta riktlinjer för att hjälpa 
medlemsstaterna att identifiera de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 
av en avgift eller är kostnadsfria på 
nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 146
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) När de nationella behöriga 
myndigheterna har upprättat en 
preliminär förteckning över de mest 
representativa tjänster som omfattas av en 
avgift på nationell nivå, tillsammans med 
begrepp och definitioner, bör 
kommissionen granska dem för att med 
hjälp av delegerade akter fastställa vilka 
tjänster som är gemensamma för 
majoriteten av medlemsstaterna och 
föreslå begrepp och definitioner på 
EU-nivå för dessa.

utgår

Or. en

Motivering

Det är inte uppenbart att standardiseringen av terminologin innebär några verkliga fördelar 
när man ser till de administrativa kostnader den medför.

Ändringsförslag 147
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 14
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) När de nationella behöriga 
myndigheterna har upprättat en preliminär 
förteckning över de mest representativa 
tjänster som omfattas av en avgift på 
nationell nivå, tillsammans med begrepp 
och definitioner, bör kommissionen 
granska dem för att med hjälp av 
delegerade akter fastställa vilka tjänster 
som är gemensamma för majoriteten av 
medlemsstaterna och föreslå begrepp och 
definitioner på EU-nivå för dessa.

(14) När de nationella behöriga 
myndigheterna har upprättat en preliminär 
förteckning över de mest representativa 
tjänster som omfattas av en avgift på 
nationell nivå, tillsammans med begrepp 
och definitioner, kan kommissionen 
granska dem och rekommendera vilka 
tjänster som ska vara gemensamma för 
majoriteten av medlemsstaterna och föreslå 
begrepp och definitioner på EU-nivå för 
dessa.

Or. de

Ändringsförslag 148
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) När de nationella behöriga 
myndigheterna har upprättat en preliminär 
förteckning över de mest representativa 
tjänster som omfattas av en avgift på 
nationell nivå, tillsammans med begrepp 
och definitioner, bör kommissionen 
granska dem för att med hjälp av 
delegerade akter fastställa vilka tjänster 
som är gemensamma för majoriteten av 
medlemsstaterna och föreslå begrepp och
definitioner på EU-nivå för dessa.

(14) När de nationella behöriga 
myndigheterna har upprättat en preliminär 
förteckning över de mest representativa 
tjänster som omfattas av en avgift på 
nationell nivå, tillsammans med 
definitionerna av dessa, bör kommissionen 
granska dem för att med hjälp av 
delegerade akter fastställa vilka tjänster 
som är gemensamma för majoriteten av 
medlemsstaterna och föreslå en 
standardiserad EU-förteckning över
definitioner.

Or. en

Ändringsförslag 149
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen
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Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) När de nationella behöriga 
myndigheterna har upprättat en preliminär 
förteckning över de mest representativa 
tjänster som omfattas av en avgift på 
nationell nivå, tillsammans med begrepp 
och definitioner, bör kommissionen 
granska dem för att med hjälp av 
delegerade akter fastställa vilka tjänster 
som är gemensamma för majoriteten av 
medlemsstaterna och föreslå begrepp och 
definitioner på EU-nivå för dessa.

(14) När de nationella behöriga 
myndigheterna har upprättat en preliminär 
förteckning över de mest representativa 
tjänster som omfattas av en avgift eller är 
kostnadsfria på nationell nivå, tillsammans 
med begrepp och definitioner, bör 
kommissionen granska dem för att med 
hjälp av delegerade akter fastställa vilka 
tjänster som är gemensamma för 
majoriteten av medlemsstaterna och föreslå 
begrepp och definitioner på EU-nivå för 
dessa.

Or. en

Ändringsförslag 150
Sylvie Goulard

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) När de nationella behöriga 
myndigheterna har upprättat en preliminär 
förteckning över de mest representativa 
tjänster som omfattas av en avgift på 
nationell nivå, tillsammans med begrepp 
och definitioner, bör kommissionen 
granska dem för att med hjälp av 
delegerade akter fastställa vilka tjänster 
som är gemensamma för majoriteten av 
medlemsstaterna och föreslå begrepp och 
definitioner på EU-nivå för dessa.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag 151
Olle Ludvigsson
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Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) All standardiserad 
avgiftsterminologi, såväl på EU-nivå som 
på nationell nivå, bör göras så tydlig och 
kortfattad som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 152
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att hjälpa konsumenterna att 
enkelt jämföra betalkontoavgifter på hela 
den inre marknaden bör 
betaltjänstleverantörer ge konsumenterna 
en förteckning över avgifter som tas ut för 
de tjänster som anges i den standardiserade 
terminologin. Detta skulle också bidra till 
att skapa rättvisa villkor mellan 
kreditinstitut som konkurrerar på 
marknaden för betalkonton. Dokumentet 
med avgiftsinformation bör endast 
innehålla uppgifter om de mest 
representativa betaltjänsterna i varje 
medlemsstat, i förekommande fall angivna 
med de begrepp och definitioner som 
fastställts på EU-nivå. För att göra det 
lättare för konsumenterna att förstå vilka 
avgifter de måste betala för sitt betalkonto 
ska de ges tillgång till en ordlista som 
åtminstone innehåller förklaringar av de 
avgifter och tjänster som ingår i 
förteckningen. Ordlistan bör bli ett 
användbart verktyg för att främja en bättre 
förståelse av vad avgifterna innebär, vilket 
i sin tur ger konsumenterna makt att öka 

(15) För att hjälpa konsumenterna att 
enkelt jämföra betalkontoavgifter på hela 
den inre marknaden bör 
betaltjänstleverantörer ge konsumenterna 
en förteckning över avgifter som tas ut för 
de tjänster som anges i den standardiserade 
terminologin på nationell nivå. Detta 
skulle också bidra till att skapa rättvisa 
villkor mellan kreditinstitut som 
konkurrerar på marknaden för betalkonton. 
Dokumentet med avgiftsinformation bör 
endast innehålla uppgifter om de mest 
representativa betaltjänsterna i varje 
medlemsstat. För att göra det lättare för 
konsumenterna att förstå vilka avgifter de 
måste betala för sitt betalkonto ska de på 
begäran ges tillgång till en ordlista som 
åtminstone innehåller förklaringar av de 
avgifter och tjänster som ingår i 
förteckningen. Denna ordlista ska 
tillhandahållas på ett varaktigt medium i 
lokaler som är tillgängliga för 
konsumenter, och den ska finnas 
tillgänglig i elektronisk form på 
betaltjänstleverantörernas webbplatser. 
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sin rörlighet och bredda urvalet av 
betalkontoerbjudanden. Det bör också 
införas en skyldighet för 
betaltjänstleverantörer att informera 
konsumenterna minst en gång om året om 
samtliga avgifter som har tagits ut för deras 
konto. Efterhandsinformation bör lämnas i 
en särskild sammanfattning. Den bör ge en 
fullständig överblick över de avgifter som 
har tagits ut, så att konsumenten kan förstå 
vad de avser och vid behov bestämma sig 
för att ändra konsumtionsmönster eller byta 
leverantör. Denna fördel skulle maximeras 
genom information i efterhand om 
avgifterna för samma tjänster som 
förhandsinformationen gällde.

Ordlistan bör bli ett användbart verktyg för 
att främja en bättre förståelse av vad 
avgifterna innebär, vilket i sin tur ger 
konsumenterna makt att öka sin rörlighet 
och bredda urvalet av 
betalkontoerbjudanden. Det bör också 
införas en skyldighet för 
betaltjänstleverantörer att informera 
konsumenterna minst en gång om året om 
samtliga avgifter som har tagits ut för deras 
konto. Efterhandsinformation bör lämnas i 
en särskild sammanfattning. Den bör ge en 
fullständig överblick över de avgifter som 
har tagits ut, så att konsumenten kan förstå 
vad de avser och vid behov bestämma sig 
för att ändra konsumtionsmönster eller byta 
leverantör. Denna fördel skulle maximeras 
genom information i efterhand om 
avgifterna för samma tjänster som 
förhandsinformationen gällde.

Or. en

Ändringsförslag 153
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) För att hjälpa konsumenterna att 
enkelt jämföra betalkontoavgifter på hela 
den inre marknaden bör 
betaltjänstleverantörer ge konsumenterna 
en förteckning över avgifter som tas ut för 
de tjänster som anges i den standardiserade 
terminologin. Detta skulle också bidra till 
att skapa rättvisa villkor mellan 
kreditinstitut som konkurrerar på 
marknaden för betalkonton. Dokumentet 
med avgiftsinformation bör endast 
innehålla uppgifter om de mest 
representativa betaltjänsterna i varje 
medlemsstat, i förekommande fall angivna 
med de begrepp och definitioner som 

(15) För att hjälpa konsumenterna att 
enkelt jämföra betalkontoavgifter på hela 
den inre marknaden bör 
betaltjänstleverantörer ge konsumenterna 
en förteckning över avgifter som tas ut för 
de tjänster som anges i den standardiserade 
terminologin, såväl som, där så är 
tillämpligt, för alla andra tjänster som är 
knutna till kontot. Detta skulle också bidra 
till att skapa rättvisa villkor mellan 
kreditinstitut som konkurrerar på 
marknaden för betalkonton. Dokumentet 
med avgiftsinformation bör baseras på 
standardiserad terminologi med avseende 
på de mest representativa betaltjänsterna i 
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fastställts på EU-nivå. För att göra det 
lättare för konsumenterna att förstå vilka 
avgifter de måste betala för sitt betalkonto 
ska de ges tillgång till en ordlista som 
åtminstone innehåller förklaringar av de 
avgifter och tjänster som ingår i 
förteckningen. Ordlistan bör bli ett 
användbart verktyg för att främja en bättre 
förståelse av vad avgifterna innebär, vilket 
i sin tur ger konsumenterna makt att öka 
sin rörlighet och bredda urvalet av 
betalkontoerbjudanden. Det bör också 
införas en skyldighet för 
betaltjänstleverantörer att informera 
konsumenterna minst en gång om året om 
samtliga avgifter som har tagits ut för deras 
konto. Efterhandsinformation bör lämnas i 
en särskild sammanfattning. Den bör ge en 
fullständig överblick över de avgifter som 
har tagits ut, så att konsumenten kan förstå 
vad de avser och vid behov bestämma sig 
för att ändra konsumtionsmönster eller byta 
leverantör. Denna fördel skulle maximeras 
genom information i efterhand om 
avgifterna för samma tjänster som 
förhandsinformationen gällde.

varje medlemsstat, i förekommande fall 
angivna med de begrepp och definitioner 
som fastställts på EU-nivå. För att göra det 
lättare för konsumenterna att förstå vilka 
avgifter de måste betala för sitt betalkonto 
ska de ges tillgång till en ordlista som 
innehåller förklaringar av alla de avgifter 
och tjänster som ingår i förteckningen. 
Ordlistan bör bli ett användbart verktyg för 
att främja en bättre förståelse av vad 
avgifterna innebär, vilket i sin tur ger 
konsumenterna makt att öka sin rörlighet 
och bredda urvalet av 
betalkontoerbjudanden. Det bör också 
införas en skyldighet för 
betaltjänstleverantörer att informera 
konsumenterna minst en gång om året om 
samtliga avgifter som har tagits ut för, och 
den ränta som uppburits för och 
utbetalats till, deras konto. 
Efterhandsinformation bör lämnas i en 
särskild sammanfattning. Den bör ge en 
fullständig överblick över de avgifter som 
har tagits ut och den ränta som uppburits 
och utbetalts, så att konsumenten kan 
förstå vad de avser och vid behov 
bestämma sig för att ändra 
konsumtionsmönster eller byta leverantör. 
Denna fördel skulle maximeras genom 
information i efterhand om avgifterna för 
samma tjänster som förhandsinformationen 
gällde. Avgiftsredovisningen bör skickas i 
pappersform till de kunder som ber om 
detta. I annat fall kan redovisningen 
distribueras på elektronisk väg.

Or. en

Ändringsförslag 154
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(15) För att hjälpa konsumenterna att 
enkelt jämföra betalkontoavgifter på hela 
den inre marknaden bör 
betaltjänstleverantörer ge konsumenterna 
en förteckning över avgifter som tas ut för 
de tjänster som anges i den standardiserade 
terminologin. Detta skulle också bidra till 
att skapa rättvisa villkor mellan 
kreditinstitut som konkurrerar på 
marknaden för betalkonton. Dokumentet 
med avgiftsinformation bör endast 
innehålla uppgifter om de mest 
representativa betaltjänsterna i varje 
medlemsstat, i förekommande fall angivna 
med de begrepp och definitioner som 
fastställts på EU-nivå. För att göra det 
lättare för konsumenterna att förstå vilka 
avgifter de måste betala för sitt betalkonto 
ska de ges tillgång till en ordlista som 
åtminstone innehåller förklaringar av de 
avgifter och tjänster som ingår i 
förteckningen. Ordlistan bör bli ett 
användbart verktyg för att främja en bättre 
förståelse av vad avgifterna innebär, vilket 
i sin tur ger konsumenterna makt att öka 
sin rörlighet och bredda urvalet av 
betalkontoerbjudanden. Det bör också 
införas en skyldighet för 
betaltjänstleverantörer att informera 
konsumenterna minst en gång om året om 
samtliga avgifter som har tagits ut för deras 
konto. Efterhandsinformation bör lämnas i 
en särskild sammanfattning. Den bör ge en 
fullständig överblick över de avgifter som 
har tagits ut, så att konsumenten kan förstå 
vad de avser och vid behov bestämma sig 
för att ändra konsumtionsmönster eller byta 
leverantör. Denna fördel skulle maximeras 
genom information i efterhand om 
avgifterna för samma tjänster som 
förhandsinformationen gällde.

(15) För att hjälpa konsumenterna att 
enkelt jämföra betalkontoavgifter på hela 
den inre marknaden bör 
betaltjänstleverantörer ge konsumenterna 
en förteckning över avgifter som tas ut för 
de tjänster som anges i den standardiserade 
terminologin på nationell nivå. Detta 
skulle också bidra till att skapa rättvisa 
villkor mellan kreditinstitut som 
konkurrerar på marknaden för betalkonton. 
Dokumentet med avgiftsinformation bör 
endast innehålla uppgifter om de mest 
representativa betaltjänsterna i varje 
medlemsstat. För att göra det lättare för 
konsumenterna att förstå vilka avgifter de 
måste betala för sitt betalkonto ska de ges 
tillgång till en ordlista som åtminstone 
innehåller förklaringar av de avgifter och 
tjänster som ingår i förteckningen. 
Ordlistan bör bli ett användbart verktyg för 
att främja en bättre förståelse av vad 
avgifterna innebär, vilket i sin tur ger 
konsumenterna makt att öka sin rörlighet 
och bredda urvalet av 
betalkontoerbjudanden. Det bör också 
införas en skyldighet för 
betaltjänstleverantörer att informera 
konsumenterna minst en gång om året om 
samtliga avgifter som har tagits ut för deras 
konto. Efterhandsinformation bör lämnas i 
en särskild sammanfattning. Den bör ge en 
fullständig överblick över de avgifter som 
har tagits ut, så att konsumenten kan förstå 
vad de avser och vid behov bestämma sig 
för att ändra konsumtionsmönster eller byta 
leverantör. Denna fördel skulle maximeras 
genom information i efterhand om 
avgifterna för samma tjänster som 
förhandsinformationen gällde.

Or. en

Motivering

Det är inte uppenbart att standardiseringen av terminologin innebär några verkliga fördelar 
när man ser till de administrativa kostnader den medför.
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Ändringsförslag 155
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att tillgodose konsumenternas 
behov måste man se till att informationen 
om avgifter för betalkonton är korrekt, 
tydlig och jämförbar. I detta direktiv bör 
det därför fastställas gemensamma krav 
på utformningen av dokumentet med 
avgiftsinformation och 
avgiftsredovisningen, för att garantera att 
dessa är begripliga och jämförbara för 
konsumenterna. Alla dokument med 
avgiftsinformation och 
avgiftsredovisningar bör upprättas i 
samma format och med samma 
disposition i varje medlemsstat, så att 
konsumenterna kan jämföra de båda 
dokumenten och så att informationen blir 
så begriplig och användbar som möjligt. 
Dokumentet med avgiftsinformation och 
avgiftsredovisningen bör vara lätta att 
särskilja från andra meddelanden. De bör 
identifieras med en gemensam symbol.

(16) För att tillgodose konsumenternas 
behov måste man se till att informationen 
om avgifter för betalkonton är korrekt, 
tydlig och jämförbar.

Or. en

Motivering

I ett direktiv är det onödigt med en så detaljerad beskrivning av 
avgiftsinformationsdokumentet.

Ändringsförslag 156
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 16
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att tillgodose konsumenternas 
behov måste man se till att informationen 
om avgifter för betalkonton är korrekt, 
tydlig och jämförbar. I detta direktiv bör 
det därför fastställas gemensamma krav 
på utformningen av dokumentet med 
avgiftsinformation och 
avgiftsredovisningen, för att garantera att 
dessa är begripliga och jämförbara för 
konsumenterna. Alla dokument med 
avgiftsinformation och 
avgiftsredovisningar bör upprättas i 
samma format och med samma 
disposition i varje medlemsstat, så att 
konsumenterna kan jämföra de båda 
dokumenten och så att informationen blir 
så begriplig och användbar som möjligt. 
Dokumentet med avgiftsinformation och 
avgiftsredovisningen bör vara lätta att 
särskilja från andra meddelanden. De bör 
identifieras med en gemensam symbol.

(16) För att tillgodose konsumenternas 
behov måste man se till att informationen 
om avgifter för betalkonton är korrekt, 
tydlig och jämförbar.

Or. en

Ändringsförslag 157
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att se till att gällande 
EU-terminologi används konsekvent i 
hela unionen bör medlemsstaterna införa 
en skyldighet för betaltjänstleverantörer 
att i sin kommunikation med 
konsumenterna, däribland i dokumentet 
med avgiftsinformation och i 
avgiftsredovisningen, använda den 
gällande EU-terminologin tillsammans 
med den övriga nationella 
standardiserade terminologi som fastställs 

utgår
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i den preliminära förteckningen. 
Betaltjänstleverantörer får använda 
varumärken som beteckning på tjänster, 
utom i dokumentet med 
avgiftsinformation och 
avgiftsredovisningen.

Or. en

Motivering

Det är inte uppenbart att standardiseringen av terminologin innebär några verkliga fördelar 
när man ser till de administrativa kostnader den medför.

Ändringsförslag 158
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att se till att gällande 
EU-terminologi används konsekvent i 
hela unionen bör medlemsstaterna införa 
en skyldighet för betaltjänstleverantörer 
att i sin kommunikation med 
konsumenterna, däribland i dokumentet 
med avgiftsinformation och i 
avgiftsredovisningen, använda den 
gällande EU-terminologin tillsammans 
med den övriga nationella 
standardiserade terminologi som fastställs 
i den preliminära förteckningen. 
Betaltjänstleverantörer får använda 
varumärken som beteckning på tjänster, 
utom i dokumentet med 
avgiftsinformation och 
avgiftsredovisningen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 159
Philippe De Backer
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Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att se till att gällande 
EU-terminologi används konsekvent i hela 
unionen bör medlemsstaterna införa en 
skyldighet för betaltjänstleverantörer att i 
sin kommunikation med konsumenterna, 
däribland i dokumentet med 
avgiftsinformation och i 
avgiftsredovisningen, använda den 
gällande EU-terminologin tillsammans 
med den övriga nationella standardiserade 
terminologi som fastställs i den 
preliminära förteckningen. 
Betaltjänstleverantörer får använda 
varumärken som beteckning på tjänster, 
utom i dokumentet med 
avgiftsinformation och 
avgiftsredovisningen.

(17) För att se till att gällande 
EU-terminologi används konsekvent i hela 
unionen bör medlemsstaterna införa en 
skyldighet för betaltjänstleverantörer att i 
sin kommunikation med konsumenterna, 
däribland i dokumentet med 
avgiftsinformation och i 
avgiftsredovisningen, använda den 
standardiserade EU-förteckningen. 
Betaltjänstleverantörer får använda 
varumärken som beteckning på tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 160
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att se till att gällande 
EU-terminologi används konsekvent i hela 
unionen bör medlemsstaterna införa en 
skyldighet för betaltjänstleverantörer att i 
sin kommunikation med konsumenterna, 
däribland i dokumentet med 
avgiftsinformation och i 
avgiftsredovisningen, använda den 
gällande EU-terminologin tillsammans 
med den övriga nationella standardiserade 
terminologi som fastställs i den preliminära 
förteckningen. Betaltjänstleverantörer får 

(17) För att se till att gällande 
EU-terminologi används konsekvent i hela
unionen bör medlemsstaterna införa en 
skyldighet för betaltjänstleverantörer att i 
sin kommunikation med konsumenterna, 
däribland i dokumentet med 
avgiftsinformation och i 
avgiftsredovisningen, använda den 
nationella standardiserade terminologi som 
fastställs i den preliminära förteckningen. I 
dokumentet med avgiftsinformation och i 
avgiftsredovisningen får 
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använda varumärken som beteckning på 
tjänster, utom i dokumentet med 
avgiftsinformation och 
avgiftsredovisningen.

betaltjänstleverantörer dessutom även 
använda varumärken som beteckning på 
tjänster.

Or. de

Ändringsförslag 161
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) För att se till att gällande 
EU-terminologi används konsekvent i hela 
unionen bör medlemsstaterna införa en 
skyldighet för betaltjänstleverantörer att i 
sin kommunikation med konsumenterna, 
däribland i dokumentet med 
avgiftsinformation och i 
avgiftsredovisningen, använda den 
gällande EU-terminologin tillsammans 
med den övriga nationella standardiserade 
terminologi som fastställs i den preliminära 
förteckningen. Betaltjänstleverantörer får 
använda varumärken som beteckning på 
tjänster, utom i dokumentet med 
avgiftsinformation och 
avgiftsredovisningen.

(17) För att se till att gällande 
EU-terminologi används konsekvent i hela 
unionen bör medlemsstaterna införa en 
skyldighet för betaltjänstleverantörer att i 
sin kommunikation med konsumenterna, 
däribland i dokumentet med 
avgiftsinformation, i avgiftsredovisningen 
och i informationen om villkor, använda 
den gällande EU-terminologin tillsammans 
med den övriga nationella standardiserade 
terminologi som fastställs i den preliminära 
förteckningen. Betaltjänstleverantörer får i 
kommersiell information använda 
varumärken som beteckning på tjänster, 
förutsatt att motsvarande begrepp, som i 
förekommande fall är standardiserade på 
EU-nivå och på nationell nivå, klart 
anges.

Or. en

Ändringsförslag 162
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(18) Jämförelsewebbplatser är ett effektivt 
verktyg för konsumenterna när det gäller 
att bedöma olika betalkontoerbjudandens 
fördelar på ett enda ställe. De kan erbjuda 
en bra avvägning mellan behovet av tydlig 
och kortfattad, men ändå fullständig och 
uttömmande information genom att ge 
användarna möjlighet att få mer 
detaljerad information när den är av 
intresse för dem. De kan också minska 
sökningskostnaderna, eftersom 
konsumenterna inte behöver samla in 
information separat från de olika 
betaltjänstleverantörerna.

utgår

Or. en

Motivering

Detta direktiv bör inte omfatta jämförelsewebbplatser, vilka täcker mycket mer än bara 
betalkonton.

Ändringsförslag 163
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att få opartisk information om 
bankavgifter bör konsumenterna kunna 
gå in på jämförelsewebbplatser vars 
verksamhet är fristående från 
betaltjänstleverantörerna. Därför bör 
medlemsstaterna se till att konsumenterna 
har tillgång till minst en sådan webbplats 
inom deras respektive territorier. Dessa 
webbplatser får drivas av behöriga 
myndigheter, andra offentliga 
myndigheter och/eller ackrediterade 
privata aktörer. Medlemsstaterna bör 
inrätta ett frivilligt ackrediteringssystem 
där privata aktörer som driver 
jämförelsewebbplatser kan ansöka om 
ackreditering enligt angivna 

utgår
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kvalitetskriterier. En jämförelsewebbplats 
som drivs av en behörig myndighet eller 
annan offentlig myndighet bör inrättas i 
de fall då ingen webbplats som drivs av 
privata aktörer har ackrediterats. Dessa 
webbplatser bör också uppfylla 
kvalitetskriterierna.

Or. en

Motivering

Detta direktiv bör inte omfatta jämförelsewebbplatser, vilka täcker mycket mer än bara 
betalkonton.

Ändringsförslag 164
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att få opartisk information om 
bankavgifter bör konsumenterna kunna gå 
in på jämförelsewebbplatser vars 
verksamhet är fristående från 
betaltjänstleverantörerna. Därför bör 
medlemsstaterna se till att konsumenterna 
har tillgång till minst en sådan webbplats 
inom deras respektive territorier. Dessa 
webbplatser får drivas av behöriga 
myndigheter, andra offentliga myndigheter 
och/eller ackrediterade privata aktörer. 
Medlemsstaterna bör inrätta ett frivilligt 
ackrediteringssystem där privata aktörer 
som driver jämförelsewebbplatser kan 
ansöka om ackreditering enligt angivna 
kvalitetskriterier. En jämförelsewebbplats 
som drivs av en behörig myndighet eller 
annan offentlig myndighet bör inrättas i de 
fall då ingen webbplats som drivs av 
privata aktörer har ackrediterats. Dessa 
webbplatser bör också uppfylla 
kvalitetskriterierna.

(19) För att få opartisk information om de 
avgifter som tas ut och de räntor som 
gäller för betalkonton bör konsumenterna 
kostnadsfritt kunna gå in på 
jämförelsewebbplatser vars verksamhet är 
fristående från betaltjänstleverantörerna, 
även i finansiellt hänseende. Därför bör 
medlemsstaterna se till att konsumenterna 
har tillgång till minst en sådan webbplats 
inom deras respektive territorier. Dessa 
webbplatser får drivas av behöriga 
myndigheter, andra offentliga myndigheter 
och/eller ackrediterade privata aktörer. 
Medlemsstaterna bör inrätta ett frivilligt 
ackrediteringssystem där privata aktörer 
som driver jämförelsewebbplatser kan 
ansöka om ackreditering enligt angivna 
kvalitetskriterier. En jämförelsewebbplats 
som drivs av en behörig myndighet eller 
annan offentlig myndighet bör inrättas i de 
fall då ingen webbplats som drivs av 
privata aktörer har ackrediterats. Dessa 
webbplatser bör också uppfylla 
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kvalitetskriterierna. För att 
konsumenterna enkelt ska ha tillgång till 
jämförelsewebbplatser även i andra 
medlemsstater bör en webbportal 
upprättas på EU-nivå med länkar till alla 
nationella webbplatser.

Or. en

Ändringsförslag 165
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att få opartisk information om 
bankavgifter bör konsumenterna kunna gå 
in på jämförelsewebbplatser vars 
verksamhet är fristående från 
betaltjänstleverantörerna. Därför bör 
medlemsstaterna se till att konsumenterna 
har tillgång till minst en sådan webbplats 
inom deras respektive territorier. Dessa 
webbplatser får drivas av behöriga 
myndigheter, andra offentliga myndigheter 
och/eller ackrediterade privata aktörer. 
Medlemsstaterna bör inrätta ett frivilligt 
ackrediteringssystem där privata aktörer 
som driver jämförelsewebbplatser kan 
ansöka om ackreditering enligt angivna 
kvalitetskriterier. En jämförelsewebbplats 
som drivs av en behörig myndighet eller 
annan offentlig myndighet bör inrättas i de 
fall då ingen webbplats som drivs av 
privata aktörer har ackrediterats. Dessa 
webbplatser bör också uppfylla 
kvalitetskriterierna.

(19) För att få opartisk information om 
bankavgifter bör konsumenterna kunna gå 
in på jämförelsewebbplatser vars 
verksamhet är fristående från 
betaltjänstleverantörerna. Därför bör 
medlemsstaterna se till att konsumenterna 
har tillgång till minst en sådan webbplats 
inom deras respektive territorier. Dessa 
webbplatser får drivas av behöriga 
myndigheter, andra offentliga myndigheter 
och/eller ackrediterade privata aktörer. 
Medlemsstaterna bör inrätta ett frivilligt 
ackrediteringssystem där privata aktörer 
som driver jämförelsewebbplatser kan 
ansöka om ackreditering enligt angivna 
kvalitetskriterier. En jämförelsewebbplats 
som drivs av en behörig myndighet eller 
annan offentlig myndighet bör inrättas i de 
fall då ingen webbplats som drivs av 
privata aktörer har ackrediterats. Dessa 
webbplatser bör också uppfylla 
kvalitetskriterierna. För att man lättare 
ska kunna få en överblick över de avgifter 
som tas ut av betaltjänstleverantörer i EU 
ska kommissionen upprätta en aktuell, 
oberoende, korrekt, tillförlitlig och 
konsumentvänlig webbportal som ger 
tillgång till länkar till alla ackrediterade 
jämförelsewebbplatser i varje 
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medlemsstat. 

Or. en

Ändringsförslag 166
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Betaltjänstleverantörer brukar erbjuda 
ett betalkonto inom ramen för ett paket 
med andra finansiella produkter eller 
tjänster. Detta kan vara ett sätt för 
betaltjänstleverantörerna att diversifiera sitt 
utbud och konkurrera med varandra och 
kan i slutändan främja konsumenterna. Den 
undersökning av kopplingsförbehåll i den 
finansiella sektorn som kommissionen 
genomförde 2009, samt åtföljande samråd 
och klagomål från konsumenter, har visat 
att betaltjänstleverantörer kan erbjuda 
bankkonton i paket med produkter som 
konsumenterna inte har efterfrågat och som 
inte är nödvändiga för betalkonton, som 
t.ex. hemförsäkring. Det har också 
konstaterats att dessa förfaranden kan 
minska insynen i och jämförbarheten hos 
priserna, begränsa konsumenternas 
köpalternativ och hämma deras rörlighet. 
Därför bör medlemsstaterna se till att 
konsumenterna, när betaltjänstleverantörer 
erbjuder betalkonton i paket, får 
information om de avgifter som gäller för 
betalkontot och för var och en av de övriga 
finansiella tjänster som ingår i paketet 
separat. Dessa skyldigheter bör i vilket fall 
som helst inte tillämpas på tjänster som 
har en naturlig koppling till betalkontot, 
som uttag, elektroniska överföringar eller 
betalkort. Därför bör dessa tjänster 
uteslutas från tillämpningsområdet för 
denna bestämmelse.

(20) Betaltjänstleverantörer brukar erbjuda 
ett betalkonto inom ramen för ett paket 
med andra finansiella produkter eller 
tjänster. Detta kan vara ett sätt för 
betaltjänstleverantörerna att diversifiera sitt 
utbud och konkurrera med varandra och 
kan i slutändan främja konsumenterna. Den 
undersökning av kopplingsförbehåll i den 
finansiella sektorn som kommissionen 
genomförde 2009, samt åtföljande samråd 
och klagomål från konsumenter, har visat 
att betaltjänstleverantörer kan erbjuda 
bankkonton i paket med produkter som 
konsumenterna inte har efterfrågat och som 
inte är nödvändiga för betalkonton, som 
t.ex. hemförsäkring. Det har också 
konstaterats att dessa förfaranden kan 
minska insynen i och jämförbarheten hos 
priserna, begränsa konsumenternas 
köpalternativ och hämma deras rörlighet. 
Därför bör medlemsstaterna se till att 
konsumenterna, när betaltjänstleverantörer 
erbjuder betalkonton i paket tillsammans 
med andra finansiella tjänster, får 
information om de avgifter som gäller för 
betalkontot och för var och en av de övriga 
finansiella tjänster som ingår i paketet 
separat, förutsatt att konsumenterna kan 
köpa betalkontot och pakettjänsterna 
separat.
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Or. en

Motivering

Det bör tydliggöras att det finns en skillnad mellan konton som ger tillgång till en rad tjänster 
och konton som ingår i ett paket tillsammans med andra finansiella tjänster såsom 
försäkringar. I det senare fallet är det inte möjligt att köpa tjänsterna separat. Om så är fallet 
bör ett krav införas som säkerställer att betaltjänstleverantören gör kunden uppmärksam på 
kostnaderna för att öppna ett betalkonto i paket, och kontrollerar att kunden är berättigad till 
att köpa paketprodukten.

Ändringsförslag 167
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Betaltjänstleverantörer brukar erbjuda 
ett betalkonto inom ramen för ett paket 
med andra finansiella produkter eller 
tjänster. Detta kan vara ett sätt för 
betaltjänstleverantörerna att diversifiera sitt 
utbud och konkurrera med varandra och 
kan i slutändan främja konsumenterna. Den 
undersökning av kopplingsförbehåll i den 
finansiella sektorn som kommissionen 
genomförde 2009, samt åtföljande samråd 
och klagomål från konsumenter, har visat 
att betaltjänstleverantörer kan erbjuda 
bankkonton i paket med produkter som 
konsumenterna inte har efterfrågat och som 
inte är nödvändiga för betalkonton, som 
t.ex. hemförsäkring. Det har också 
konstaterats att dessa förfaranden kan 
minska insynen i och jämförbarheten hos 
priserna, begränsa konsumenternas 
köpalternativ och hämma deras rörlighet. 
Därför bör medlemsstaterna se till att 
konsumenterna, när betaltjänstleverantörer 
erbjuder betalkonton i paket, får 
information om de avgifter som gäller för 
betalkontot och för var och en av de övriga 
finansiella tjänster som ingår i paketet 
separat. Dessa skyldigheter bör i vilket fall 

(20) Betaltjänstleverantörer brukar erbjuda 
ett betalkonto inom ramen för ett paket 
med andra finansiella produkter eller 
tjänster. Detta kan vara ett sätt för 
betaltjänstleverantörerna att diversifiera sitt 
utbud och konkurrera med varandra och 
kan i slutändan främja konsumenterna. Den 
undersökning av kopplingsförbehåll i den 
finansiella sektorn som kommissionen 
genomförde 2009, samt åtföljande samråd 
och klagomål från konsumenter, har visat 
att betaltjänstleverantörer kan erbjuda 
bankkonton i paket med produkter som 
konsumenterna inte har efterfrågat och som 
inte är nödvändiga för betalkonton, som 
t.ex. hemförsäkring. Det har också 
konstaterats att dessa förfaranden kan 
minska insynen i och jämförbarheten hos 
priserna, begränsa konsumenternas 
köpalternativ och hämma deras rörlighet. 
Därför bör medlemsstaterna se till att 
konsumenterna, när betaltjänstleverantörer 
erbjuder betalkonton i paket, får 
information om de avgifter som gäller för 
betalkontot och för var och en av de övriga 
finansiella tjänster som ingår i paketet 
separat.
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som helst inte tillämpas på tjänster som 
har en naturlig koppling till betalkontot, 
som uttag, elektroniska överföringar eller 
betalkort. Därför bör dessa tjänster 
uteslutas från tillämpningsområdet för 
denna bestämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 168
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Betaltjänstleverantörer brukar erbjuda 
ett betalkonto inom ramen för ett paket 
med andra finansiella produkter eller 
tjänster. Detta kan vara ett sätt för 
betaltjänstleverantörerna att diversifiera sitt 
utbud och konkurrera med varandra och 
kan i slutändan främja konsumenterna. Den 
undersökning av kopplingsförbehåll i den 
finansiella sektorn som kommissionen 
genomförde 2009, samt åtföljande samråd 
och klagomål från konsumenter, har visat 
att betaltjänstleverantörer kan erbjuda 
bankkonton i paket med produkter som 
konsumenterna inte har efterfrågat och som 
inte är nödvändiga för betalkonton, som 
t.ex. hemförsäkring. Det har också 
konstaterats att dessa förfaranden kan 
minska insynen i och jämförbarheten hos 
priserna, begränsa konsumenternas 
köpalternativ och hämma deras rörlighet. 
Därför bör medlemsstaterna se till att 
konsumenterna, när betaltjänstleverantörer 
erbjuder betalkonton i paket, får 
information om de avgifter som gäller för 
betalkontot och för var och en av de 
övriga finansiella tjänster som ingår i 
paketet separat. Dessa skyldigheter bör i 
vilket fall som helst inte tillämpas på 
tjänster som har en naturlig koppling till 

(20) Betaltjänstleverantörer brukar erbjuda 
ett betalkonto inom ramen för ett paket 
med andra finansiella produkter eller 
tjänster. Detta kan vara ett sätt för 
betaltjänstleverantörerna att diversifiera sitt 
utbud och konkurrera med varandra och 
kan i slutändan främja konsumenterna. Den 
undersökning av kopplingsförbehåll i den 
finansiella sektorn som kommissionen 
genomförde 2009, samt åtföljande samråd 
och klagomål från konsumenter, har visat 
att betaltjänstleverantörer kan erbjuda 
bankkonton i paket med produkter som 
konsumenterna inte har efterfrågat och som 
inte är nödvändiga för betalkonton, som 
t.ex. hemförsäkring. Det har också 
konstaterats att dessa förfaranden kan 
minska insynen i och jämförbarheten hos 
priserna, begränsa konsumenternas 
köpalternativ och hämma deras rörlighet. 
Därför bör medlemsstaterna se till att 
konsumenterna, när betaltjänstleverantörer 
erbjuder betalkonton i paket, får 
information om huruvida det är möjligt att 
köpa de delar som ingår i paketet separat, 
och om så är fallet ska 
betaltjänstleverantören lämna 
information om de kostnader och avgifter 
som gäller för var och en av de finansiella 
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betalkontot, som uttag, elektroniska 
överföringar eller betalkort. Därför bör 
dessa tjänster uteslutas från 
tillämpningsområdet för denna 
bestämmelse.

tjänster som ingår i paketet separat. Dessa 
skyldigheter bör i vilket fall som helst inte 
tillämpas på tjänster som har en naturlig 
koppling till betalkontot, som uttag, 
elektroniska överföringar eller betalkort. 
Därför bör dessa tjänster uteslutas från 
tillämpningsområdet för denna 
bestämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 169
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) Betaltjänstleverantörer brukar erbjuda 
ett betalkonto inom ramen för ett paket 
med andra finansiella produkter eller 
tjänster. Detta kan vara ett sätt för 
betaltjänstleverantörerna att diversifiera sitt 
utbud och konkurrera med varandra och 
kan i slutändan främja konsumenterna. Den 
undersökning av kopplingsförbehåll i den 
finansiella sektorn som kommissionen 
genomförde 2009, samt åtföljande samråd 
och klagomål från konsumenter, har visat 
att betaltjänstleverantörer kan erbjuda 
bankkonton i paket med produkter som 
konsumenterna inte har efterfrågat och som 
inte är nödvändiga för betalkonton, som 
t.ex. hemförsäkring. Det har också 
konstaterats att dessa förfaranden kan 
minska insynen i och jämförbarheten hos 
priserna, begränsa konsumenternas 
köpalternativ och hämma deras rörlighet. 
Därför bör medlemsstaterna se till att 
konsumenterna, när betaltjänstleverantörer 
erbjuder betalkonton i paket, får 
information om de avgifter som gäller för 
betalkontot och för var och en av de övriga 
finansiella tjänster som ingår i paketet 
separat. Dessa skyldigheter bör i vilket fall 

(20) Betaltjänstleverantörer brukar erbjuda 
ett betalkonto inom ramen för ett paket 
med andra finansiella produkter eller 
tjänster. Detta kan vara ett sätt för 
betaltjänstleverantörerna att diversifiera sitt 
utbud och konkurrera med varandra och 
kan i slutändan främja konsumenterna. Den 
undersökning av kopplingsförbehåll i den 
finansiella sektorn som kommissionen 
genomförde 2009, samt åtföljande samråd 
och klagomål från konsumenter, har visat 
att betaltjänstleverantörer kan erbjuda 
bankkonton i paket med produkter som 
konsumenterna inte har efterfrågat och som 
inte är nödvändiga för betalkonton, som 
t.ex. hemförsäkring. Det har också 
konstaterats att dessa förfaranden kan 
minska insynen i och jämförbarheten hos 
priserna, begränsa konsumenternas 
köpalternativ och hämma deras rörlighet. 
Därför bör medlemsstaterna se till att 
konsumenterna, när betaltjänstleverantörer 
erbjuder betalkonton i paket, får 
information om de avgifter som gäller för 
betalkontot och för var och en av de övriga 
finansiella tjänster som ingår i paketet 
separat. Dessa skyldigheter bör i vilket fall 
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som helst inte tillämpas på tjänster som har 
en naturlig koppling till betalkontot, som 
uttag, elektroniska överföringar eller 
betalkort. Därför bör dessa tjänster 
uteslutas från tillämpningsområdet för 
denna bestämmelse.

som helst inte tillämpas på tjänster som har 
en naturlig koppling till betalkontot, som 
uttag, elektroniska överföringar eller 
betalkort. Därför bör dessa tjänster och ett 
stadgeenligt förvärv av medlemskap i en 
kooperativ förening uteslutas från 
tillämpningsområdet för denna specifika
bestämmelse.

Or. de

Ändringsförslag 170
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Konsumenterna kommer endast att 
vilja byta konto om processen inte är alltför 
administrativt och finansiellt betungande. 
Därför bör förfarandet för att byta till ett 
betalkonto hos en annan 
betaltjänstleverantör vara tydligt och 
snabbt. Eventuella avgifter som 
betaltjänstleverantörer tar ut i samband 
med bytet bör vara anpassade efter 
betaltjänstleverantörens faktiska kostnader. 
För att främja konkurrensen bör det 
också bli enklare att göra 
gränsöverskridande byten. Eftersom 
gränsöverskridande byten kan vara mer 
komplicerade än nationella byten och kan 
innebära att betaltjänstleverantörer tvingas 
anpassa och justera sina interna 
förfaranden, bör det införas längre 
tidsfrister för gränsöverskridande byten.
Behovet av att upprätthålla olika 
tidsfrister bör utvärderas i samband med 
översynen av det föreslagna direktivet.

(21) Konsumenterna kommer endast att 
vilja byta konto om processen inte är alltför 
administrativt och finansiellt betungande. 
Därför bör förfarandet för att byta till ett 
betalkonto hos en annan 
betaltjänstleverantör vara tydligt och 
snabbt. Eventuella avgifter som 
betaltjänstleverantörer tar ut i samband 
med bytet bör vara anpassade efter 
betaltjänstleverantörens faktiska kostnader. 
Konsumenterna kommer endast att vilja 
byta konto om processen inte är alltför 
administrativt och finansiellt betungande. 
Därför bör förfarandet för att byta till ett 
betalkonto hos en annan 
betaltjänstleverantör vara tydligt och 
snabbt. Eventuella avgifter som
betaltjänstleverantörer tar ut i samband 
med bytet bör vara anpassade efter 
betaltjänstleverantörens faktiska 
kostnader. Dessutom kommer det att bli 
en utmaning att erbjuda sådana tjänster 
eftersom tekniska standarder, affärsregler 
och rättsliga krav skiljer sig mellan 
medlemsstaternas betalsystem. Härtill 
kommer det faktum att 
förordning nr 260/2012, som träder i kraft 
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från och med den 1 februari 2014, 
kommer att göra sådana tjänster 
förlegade för konsumenter som är rörliga 
inom euroområdet. För konsumenter som 
rör sig mellan ett land inom och ett land 
utanför euroområdet är det mycket vanligt 
att ha mer än en bank. Det gör det möjligt 
för konsumenterna att öppna ett nytt 
konto samtidigt som de behåller sitt gamla 
konto, eller att avsluta det gamla kontot 
endast om alla deras skyldigheter 
gentemot lokala leverantörer har upphört.

Or. en

Motivering

Ett sådant krav skulle medföra enorma kostnader och risker, och ge få tydliga fördelar med 
tanke på den låga efterfrågan på en sådan gränsöverskridande tjänst. Gränsöverskridande 
transaktioner kommer också att underlättas i och med genomförandet av 
förordning nr 260/2012.

Ändringsförslag 171
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Konsumenterna kommer endast att 
vilja byta konto om processen inte är alltför 
administrativt och finansiellt betungande. 
Därför bör förfarandet för att byta till ett 
betalkonto hos en annan 
betaltjänstleverantör vara tydligt och 
snabbt. Eventuella avgifter som 
betaltjänstleverantörer tar ut i samband 
med bytet bör vara anpassade efter 
betaltjänstleverantörens faktiska kostnader. 
För att främja konkurrensen bör det 
också bli enklare att göra 
gränsöverskridande byten. Eftersom 
gränsöverskridande byten kan vara mer 
komplicerade än nationella byten och kan 
innebära att betaltjänstleverantörer 

(21) Konsumenterna kommer endast att 
vilja byta konto om processen inte är alltför 
administrativt och finansiellt betungande. 
Därför bör förfarandet för att byta till ett 
betalkonto hos en annan 
betaltjänstleverantör vara tydligt och 
snabbt. Eventuella avgifter som 
betaltjänstleverantörer tar ut i samband 
med bytet bör vara anpassade efter 
betaltjänstleverantörens faktiska kostnader.



PE516.948v02-00 44/169 AM\1002483SV.doc

SV

tvingas anpassa och justera sina interna 
förfaranden, bör det införas längre 
tidsfrister för gränsöverskridande byten. 
Behovet av att upprätthålla olika 
tidsfrister bör utvärderas i samband med 
översynen av det föreslagna direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 172
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Konsumenterna kommer endast att 
vilja byta konto om processen inte är alltför 
administrativt och finansiellt betungande. 
Därför bör förfarandet för att byta till ett 
betalkonto hos en annan 
betaltjänstleverantör vara tydligt och
snabbt. Eventuella avgifter som 
betaltjänstleverantörer tar ut i samband 
med bytet bör vara anpassade efter 
betaltjänstleverantörens faktiska 
kostnader. För att främja konkurrensen bör 
det också bli enklare att göra 
gränsöverskridande byten. Eftersom 
gränsöverskridande byten kan vara mer 
komplicerade än nationella byten och kan 
innebära att betaltjänstleverantörer tvingas 
anpassa och justera sina interna 
förfaranden, bör det införas längre 
tidsfrister för gränsöverskridande byten. 
Behovet av att upprätthålla olika tidsfrister 
bör utvärderas i samband med översynen 
av det föreslagna direktivet.

(21) Konsumenterna kommer endast att 
vilja byta konto om processen inte är alltför 
administrativt och finansiellt betungande. 
Därför bör förfarandet för att byta till ett 
betalkonto hos en annan 
betaltjänstleverantör vara tydligt, snabbt 
och billigt. För att främja konkurrensen bör 
det också bli enklare att göra 
gränsöverskridande byten. Eftersom 
gränsöverskridande byten kan vara mer 
komplicerade än nationella byten och kan 
innebära att betaltjänstleverantörer tvingas 
anpassa och justera sina interna 
förfaranden, bör det införas längre 
tidsfrister för gränsöverskridande byten. 
Behovet av att upprätthålla olika tidsfrister 
bör utvärderas i samband med översynen 
av det föreslagna direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 173
Philippe De Backer
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Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Konsumenterna kommer endast att 
vilja byta konto om processen inte är alltför 
administrativt och finansiellt betungande. 
Därför bör förfarandet för att byta till ett 
betalkonto hos en annan 
betaltjänstleverantör vara tydligt och 
snabbt. Eventuella avgifter som 
betaltjänstleverantörer tar ut i samband 
med bytet bör vara anpassade efter 
betaltjänstleverantörens faktiska kostnader. 
För att främja konkurrensen bör det också 
bli enklare att göra gränsöverskridande 
byten. Eftersom gränsöverskridande byten 
kan vara mer komplicerade än nationella 
byten och kan innebära att 
betaltjänstleverantörer tvingas anpassa och 
justera sina interna förfaranden, bör det 
införas längre tidsfrister för 
gränsöverskridande byten. Behovet av att 
upprätthålla olika tidsfrister bör utvärderas 
i samband med översynen av det 
föreslagna direktivet.

(21) Konsumenterna kommer endast att 
vilja byta konto om de potentiella 
fördelarna väger tyngre än de uppfattade 
riskerna och om processen inte är alltför 
administrativt och finansiellt betungande. 
Därför bör förfarandet för att byta till ett 
betalkonto hos en annan 
betaltjänstleverantör vara tydligt och 
snabbt. Eventuella avgifter som 
betaltjänstleverantörer tar ut i samband 
med bytet bör vara anpassade efter 
betaltjänstleverantörens faktiska kostnader. 
För att främja konkurrensen bör det också 
bli enklare att göra gränsöverskridande 
byten. Eftersom gränsöverskridande byten 
kan vara mer komplicerade än nationella 
byten och kan innebära att 
betaltjänstleverantörer tvingas anpassa och 
justera sina interna förfaranden, bör det 
införas längre tidsfrister för 
gränsöverskridande byten. Behovet av att 
upprätthålla olika tidsfrister bör utvärderas 
i samband med översynen av det 
föreslagna direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 174
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Bytesprocessen bör vara så 
okomplicerad som möjligt för 
konsumenten. Därför bör medlemsstaterna 
se till att det är den mottagande 
betaltjänstleverantören som har ansvaret att 

(22) Bytesprocessen bör vara så 
okomplicerad som möjligt för 
konsumenten. Därför bör medlemsstaterna 
se till att det är den mottagande 
betaltjänstleverantören som har ansvaret att 
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inleda och förvalta processen för 
konsumentens räkning.

inleda och förvalta processen för 
konsumentens räkning. Kraven i detta 
direktiv rörande tillhandahållandet av 
bytestjänsten kan efterkommas genom 
lagstiftning, självreglering eller frivilliga 
överenskommelser.

Or. en

Motivering

Det finns en rad initiativ i de olika medlemsstaterna som antingen håller på att utarbetas eller 
som redan har genomförts. Detta direktiv bör därför bygga på principen om en minsta 
harmoniseringsnivå.

Ändringsförslag 175
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) Bytesprocessen bör vara så 
okomplicerad som möjligt för 
konsumenten. Därför bör medlemsstaterna 
se till att det är den mottagande 
betaltjänstleverantören som har ansvaret att 
inleda och förvalta processen för 
konsumentens räkning.

(22) Bytesprocessen bör vara så 
okomplicerad som möjligt för 
konsumenten. Därför bör medlemsstaterna 
se till att det är den mottagande 
betaltjänstleverantören som har ansvaret att 
inleda och förvalta processen för 
konsumentens räkning. Kraven i detta 
direktiv rörande tillhandahållandet av 
bytestjänsten kan efterkommas genom 
lagstiftning, självreglering eller frivilliga 
överenskommelser.

Or. en

Ändringsförslag 176
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22a) När det gäller byten mellan 
inhemska betaltjänstleverantörer bör 
medlemsstaterna ha rätt att behålla eller 
införa regler som skiljer sig något från 
bestämmelserna i detta direktiv under 
förutsättning att detta medför 
effektiviseringar som klart och tydligt 
ligger i konsumentens intresse.

Or. en

Ändringsförslag 177
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Den överförande 
betaltjänstleverantören måste samarbeta för 
att bytet ska kunna genomföras. Den 
överförande betaltjänstleverantören bör ge 
den mottagande betaltjänstleverantören all 
information den anser vara nödvändig för 
att lägga in de återkommande 
betalningarna i det nya betalkontot. 
Informationen bör dock inte gå utöver vad 
som krävs för att genomföra bytet, och den 
mottagande betaltjänstleverantören bör inte 
begära överflödig information.

(24) Den överförande 
betaltjänstleverantören måste samarbeta för
att bytet ska kunna genomföras. Den 
överförande betaltjänstleverantören bör i 
överensstämmelse med rådande krav på 
dataskydd ge den mottagande 
betaltjänstleverantören all information den 
anser vara nödvändig för att lägga in de 
återkommande betalningarna i det nya 
betalkontot. Informationen bör dock inte gå 
utöver vad som krävs för att genomföra 
bytet, och den mottagande 
betaltjänstleverantören bör inte begära 
överflödig information.

Or. de

Ändringsförslag 178
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 27



PE516.948v02-00 48/169 AM\1002483SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen, och som inte har ett betalkonto i 
en viss medlemsstat bör ha rätt att öppna 
och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i den 
medlemsstaten. För att säkerställa största 
möjliga tillgång till grundläggande 
betalkonton bör konsumenter ha tillgång 
till ett sådant konto, oavsett bosättningsort 
och ekonomiska omständigheter som 
arbetslöshet eller personlig konkurs. 
Rätten till tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i vilken 
medlemsstat som helst bör dessutom 
beviljas enligt de krav som anges i
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 
åtgärder för att förhindra att det 
finansiella systemet används för 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism, särskilt när det gäller kraven på 
kundkontroll.

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen, och som inte har ett betalkonto i 
en viss medlemsstat bör ha rätt att öppna 
och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i den 
medlemsstaten. Medlemsstaterna ska se 
till att det inte är alltför svårt eller 
betungande för konsumenten att utöva 
denna rätt.

Or. en

Ändringsförslag 179
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen, och som inte har ett betalkonto i 
en viss medlemsstat bör ha rätt att öppna 
och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i den 
medlemsstaten. För att säkerställa största 
möjliga tillgång till grundläggande 
betalkonton bör konsumenter ha tillgång 
till ett sådant konto, oavsett bosättningsort 
och ekonomiska omständigheter som 

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen, och som inte har ett betalkonto i 
en viss medlemsstat bör ha rätt att öppna 
och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i den 
medlemsstaten. För att säkerställa största 
möjliga tillgång till grundläggande 
betalkonton bör konsumenter ha tillgång 
till ett sådant konto, oavsett bosättningsort 
och ekonomiska omständigheter. I dagens 
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arbetslöshet eller personlig konkurs. 
Rätten till tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i vilken 
medlemsstat som helst bör dessutom 
beviljas enligt de krav som anges i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella 
systemet används för penningtvätt och 
finansiering av terrorism, särskilt när det 
gäller kraven på kundkontroll.

läge är det nödvändigt att ha tillgång till 
ett bankkonto för att effektivt och till fullo 
kunna delta i den finansiella och sociala 
gemenskapen. Konsumenter som inte har 
tillgång till ett bankkonto är tvungna att 
använda kontanter, vilket inte bara
begränsar deras val av betalningsmetoder 
och utestänger dem från elektroniska 
transaktioner, utan också är dyrare.
Rätten till tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i vilken 
medlemsstat som helst bör dessutom 
beviljas enligt de krav som anges i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella 
systemet används för penningtvätt och 
finansiering av terrorism, särskilt när det 
gäller kraven på kundkontroll.

Or. en

Ändringsförslag 180
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen, och som inte har ett betalkonto i 
en viss medlemsstat bör ha rätt att öppna 
och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i den 
medlemsstaten. För att säkerställa största 
möjliga tillgång till grundläggande
betalkonton bör konsumenter ha tillgång 
till ett sådant konto, oavsett bosättningsort 
och ekonomiska omständigheter som 
arbetslöshet eller personlig konkurs. 
Rätten till tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i vilken 
medlemsstat som helst bör dessutom 
beviljas enligt de krav som anges i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen, och som inte använder ett 
betalkonto i en viss medlemsstat bör ha rätt 
att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i den 
medlemsstaten. Alla bestämmelser i detta 
direktiv med avseende på insyn och 
jämförbarhet i fråga om avgifter och 
byten gäller också för betalkonton med 
grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna bör dessutom se till att 
det bör vara möjligt för konsumenten att 
byta från och till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. För att 
säkerställa största möjliga tillgång till 
grundläggande betalkonton bör 
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2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 
åtgärder för att förhindra att det 
finansiella systemet används för 
penningtvätt och finansiering av 
terrorism, särskilt när det gäller kraven på 
kundkontroll.

konsumenterna ha tillgång till ett sådant 
konto oavsett bosättningsort och 
ekonomiska omständigheter som 
arbetslöshet eller personlig konkurs.

Or. en

Ändringsförslag 181
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen, och som inte har ett betalkonto i 
en viss medlemsstat bör ha rätt att öppna 
och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i den 
medlemsstaten. För att säkerställa största 
möjliga tillgång till grundläggande 
betalkonton bör konsumenter ha tillgång 
till ett sådant konto, oavsett bosättningsort 
och ekonomiska omständigheter som 
arbetslöshet eller personlig konkurs. Rätten 
till tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i vilken 
medlemsstat som helst bör dessutom 
beviljas enligt de krav som anges i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella 
systemet används för penningtvätt och 
finansiering av terrorism, särskilt när det 
gäller kraven på kundkontroll.

(27) Konsumenter som tidigare har nekats 
tillgång till ett grundläggande betalkonto,
är lagligen bosatta i unionen och kan 
bevisa ett tillräckligt förhållande till den 
medlemsstat i vilken 
betaltjänstleverantören hos vilken de 
ansöker om tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner är 
hemmahörande, bör ha rätt att öppna och 
nyttja ett betalkonto med grundläggande 
funktioner i den medlemsstaten. För att 
säkerställa största möjliga tillgång till 
grundläggande betalkonton bör 
konsumenter ha tillgång till ett sådant 
konto, oavsett ekonomiska omständigheter 
som arbetslöshet eller personlig konkurs. 
Rätten till tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i vilken 
medlemsstat som helst bör dessutom 
beviljas enligt de krav som anges i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella 
systemet används för penningtvätt och 
finansiering av terrorism, särskilt när det 
gäller kraven på kundkontroll.

Or. en
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Motivering

Med tanke på kraven rörande bekämpning av penningtvätt och skydd mot bedrägeri måste en 
konsument styrka sitt behov av att öppna ett betalkonto i ett annat land.

Ändringsförslag 182
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen, och som inte har ett betalkonto i 
en viss medlemsstat bör ha rätt att öppna 
och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i den 
medlemsstaten. För att säkerställa största 
möjliga tillgång till grundläggande 
betalkonton bör konsumenter ha tillgång 
till ett sådant konto, oavsett bosättningsort 
och ekonomiska omständigheter som 
arbetslöshet eller personlig konkurs. Rätten 
till tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i vilken 
medlemsstat som helst bör dessutom 
beviljas enligt de krav som anges i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella 
systemet används för penningtvätt och 
finansiering av terrorism, särskilt när det 
gäller kraven på kundkontroll.

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen, och som inte har ett betalkonto i 
unionen bör ha rätt att öppna och nyttja ett 
betalkonto med grundläggande funktioner i 
den stat där de har sin stadigvarande 
vistelseort. För att säkerställa största 
möjliga tillgång till grundläggande 
betalkonton bör konsumenter ha tillgång 
till ett sådant konto, oavsett bosättningsort 
och ekonomiska omständigheter som 
arbetslöshet eller personlig konkurs. 
Konsumenten måste styrka sina 
personliga kopplingar i form av 
huvudsakliga intressen, arbets- eller 
utbildningsplats till aktuell medlemsstat 
och betaltjänstleverantörens 
affärsområde. Rätten till tillgång till ett 
betalkonto med grundläggande funktioner i 
vilken medlemsstat som helst bör dessutom 
beviljas enligt de krav som anges i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella 
systemet används för penningtvätt och 
finansiering av terrorism, särskilt när det 
gäller kraven på kundkontroll.

Or. de

Ändringsförslag 183
Philippe De Backer
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Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen, och som inte har ett betalkonto i 
en viss medlemsstat bör ha rätt att öppna 
och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i den 
medlemsstaten. För att säkerställa största 
möjliga tillgång till grundläggande 
betalkonton bör konsumenter ha tillgång 
till ett sådant konto, oavsett bosättningsort 
och ekonomiska omständigheter som 
arbetslöshet eller personlig konkurs. Rätten 
till tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i vilken 
medlemsstat som helst bör dessutom 
beviljas enligt de krav som anges i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella 
systemet används för penningtvätt och 
finansiering av terrorism, särskilt när det 
gäller kraven på kundkontroll.

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen, som kan styrka en genuin 
koppling till betaltjänstleverantörens 
medlemsstat och som inte har ett 
betalkonto i en viss medlemsstat bör ha rätt 
att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i den 
medlemsstaten. Konsumenter bör ha 
tillgång till ett sådant konto oavsett 
bosättningsort och ekonomiska 
omständigheter som arbetslöshet eller 
personlig konkurs. Konsumenten bör vara 
skyldig att inställa sig personligen på ett 
av betaltjänstleverantörens kontor i en 
valfri medlemsstat. Medlemsstaterna ska 
se till att det inte är alltför svårt eller 
betungande för konsumenten att utöva sin 
rätt. Rätten till tillgång till ett betalkonto 
med grundläggande funktioner i vilken 
medlemsstat som helst bör dessutom 
beviljas enligt de krav som anges i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella 
systemet används för penningtvätt och 
finansiering av terrorism, särskilt när det 
gäller kraven på kundkontroll.

Or. en

Ändringsförslag 184
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen, och som inte har ett betalkonto i 

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen, och som inte har ett betalkonto i 
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en viss medlemsstat bör ha rätt att öppna 
och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i den 
medlemsstaten. För att säkerställa största 
möjliga tillgång till grundläggande 
betalkonton bör konsumenter ha tillgång 
till ett sådant konto, oavsett bosättningsort 
och ekonomiska omständigheter som 
arbetslöshet eller personlig konkurs. 
Rätten till tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i vilken 
medlemsstat som helst bör dessutom 
beviljas enligt de krav som anges i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella 
systemet används för penningtvätt och 
finansiering av terrorism, särskilt när det 
gäller kraven på kundkontroll.

en viss medlemsstat bör ha rätt att öppna 
och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i den 
medlemsstaten. För att säkerställa största 
möjliga tillgång till grundläggande 
betalkonton bör konsumenter ha tillgång 
till ett sådant konto, oavsett bosättningsort 
och ekonomiska omständigheter som 
sysselsättningsstatus, inkomstnivå, 
kredithistorik eller personlig konkurs. 
Rätten till tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i vilken 
medlemsstat som helst bör dessutom 
beviljas enligt de krav som anges i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella 
systemet används för penningtvätt och 
finansiering av terrorism, särskilt när det 
gäller kraven på kundkontroll.

Or. en

Ändringsförslag 185
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen, och som inte har ett betalkonto i 
en viss medlemsstat bör ha rätt att öppna 
och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i den 
medlemsstaten. För att säkerställa största 
möjliga tillgång till grundläggande 
betalkonton bör konsumenter ha tillgång 
till ett sådant konto, oavsett bosättningsort 
och ekonomiska omständigheter som 
arbetslöshet eller personlig konkurs. Rätten 
till tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i vilken 
medlemsstat som helst bör dessutom 
beviljas enligt de krav som anges i 

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen, och som inte har ett betalkonto i 
EU bör ha rätt att öppna och nyttja ett 
betalkonto med grundläggande funktioner i 
den medlemsstat som de har anknytning 
till. För att säkerställa största möjliga 
tillgång till grundläggande betalkonton bör 
konsumenter ha tillgång till ett sådant 
konto, oavsett bosättningsort och 
ekonomiska omständigheter som 
arbetslöshet eller personlig konkurs. Rätten 
till tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i vilken 
medlemsstat som helst bör dessutom 
beviljas enligt de krav som anges i 
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Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella 
systemet används för penningtvätt och 
finansiering av terrorism, särskilt när det 
gäller kraven på kundkontroll.

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella 
systemet används för penningtvätt och 
finansiering av terrorism, särskilt när det 
gäller kraven på kundkontroll.

Or. de

Ändringsförslag 186
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Rätten att ha tillgång till ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
i vilken medlemsstat som helst bör beviljas 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/60/EG av 
den 26 oktober 2005 om åtgärder för att 
förhindra att det finansiella systemet 
används för penningtvätt och finansiering 
av terrorism, särskilt när det gäller kraven 
på kundkontroll.

Or. en

Ändringsförslag 187
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna bör se till att minst 
en betaltjänstleverantör erbjuder 
konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Det bör inte 
vara alltför svårt att få tillgång till kontot, 
och det bör inte medföra alltför stora 

(28) Medlemsstaterna bör se till att alla 
betaltjänstleverantörer som erbjuder 
betalkonton till konsumenter som en 
väsentlig del av sin reguljära verksamhet
erbjuder konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Det bör inte 
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kostnader för konsumenterna. I detta 
avseende bör medlemsstaterna ta hänsyn 
till faktorer som de utsedda 
betaltjänstleverantörernas lokalisering i 
deras territorium. För att minimera 
riskerna för att konsumenter ska bli 
finansiellt utestängda bör medlemsstaterna 
förbättra den finansiella utbildningen, t.ex. 
i skolan, och motverka överskuldsättning. 
Medlemsstaterna bör också främja initiativ 
hos betaltjänstleverantörer som går ut på 
att kombinera tillhandahållandet av 
betalkonton med grundläggande funktioner 
och finansiell utbildning.

vara alltför svårt att få tillgång till kontot, 
och det bör inte medföra alltför stora 
kostnader för konsumenterna. För att 
minimera riskerna för att konsumenter ska 
bli finansiellt utestängda bör 
medlemsstaterna förbättra den finansiella 
utbildningen, t.ex. i skolan, och motverka 
överskuldsättning. Medlemsstaterna bör 
också främja initiativ hos 
betaltjänstleverantörer som går ut på att 
kombinera tillhandahållandet av 
betalkonton med grundläggande funktioner 
och finansiell utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 188
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna bör se till att minst 
en betaltjänstleverantör erbjuder 
konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Det bör inte 
vara alltför svårt att få tillgång till kontot, 
och det bör inte medföra alltför stora 
kostnader för konsumenterna. I detta 
avseende bör medlemsstaterna ta hänsyn 
till faktorer som de utsedda 
betaltjänstleverantörernas lokalisering i 
deras territorium. För att minimera 
riskerna för att konsumenter ska bli 
finansiellt utestängda bör medlemsstaterna 
förbättra den finansiella utbildningen, t.ex. 
i skolan, och motverka överskuldsättning. 
Medlemsstaterna bör också främja initiativ 
hos betaltjänstleverantörer som går ut på 
att kombinera tillhandahållandet av 
betalkonton med grundläggande funktioner 
och finansiell utbildning.

(28) Medlemsstaterna bör se till att banker 
som är verksamma inom området för 
banktjänster till privatpersoner erbjuder 
konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Det bör inte 
vara alltför svårt att få tillgång till kontot, 
och det bör inte medföra alltför stora 
kostnader för konsumenterna. I detta 
avseende bör medlemsstaterna se till att 
undantag endast grundar sig på de krav 
som fastställts i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/60/EG av 
den 26 oktober 2005 om åtgärder för att 
förhindra att det finansiella systemet 
används för penningtvätt och finansiering 
av terrorism, särskilt när det gäller kraven 
på kundkontroll. För att minimera riskerna 
för att konsumenter ska bli finansiellt 
utestängda bör medlemsstaterna förbättra 
den finansiella utbildningen, t.ex. i skolan, 
och motverka överskuldsättning. 
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Medlemsstaterna bör också främja initiativ 
hos betaltjänstleverantörer som går ut på 
att kombinera tillhandahållandet av 
betalkonton med grundläggande funktioner 
och finansiell utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 189
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna bör se till att minst 
en betaltjänstleverantör erbjuder 
konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Det bör inte 
vara alltför svårt att få tillgång till kontot, 
och det bör inte medföra alltför stora 
kostnader för konsumenterna. I detta 
avseende bör medlemsstaterna ta hänsyn 
till faktorer som de utsedda 
betaltjänstleverantörernas lokalisering i 
deras territorium. För att minimera riskerna 
för att konsumenter ska bli finansiellt 
utestängda bör medlemsstaterna förbättra 
den finansiella utbildningen, t.ex. i skolan, 
och motverka överskuldsättning. 
Medlemsstaterna bör också främja initiativ 
hos betaltjänstleverantörer som går ut på 
att kombinera tillhandahållandet av 
betalkonton med grundläggande funktioner 
och finansiell utbildning.

(28) Medlemsstaterna bör, med hänsyn 
tagen till principen om likvärdiga 
konkurrensvillkor och proportionalitet, se 
till att minst en betaltjänstleverantör 
erbjuder konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Det bör inte 
vara alltför svårt att få tillgång till kontot, 
och det bör inte medföra alltför stora 
kostnader för konsumenterna. I detta 
avseende bör medlemsstaterna ta hänsyn 
till faktorer som de utsedda 
betaltjänstleverantörernas lokalisering i 
deras territorium. För att minimera riskerna 
för att konsumenter ska bli finansiellt 
utestängda bör medlemsstaterna förbättra 
den finansiella utbildningen, t.ex. i skolan. 
Medlemsstaterna bör också främja initiativ 
hos betaltjänstleverantörer som går ut på 
att kombinera tillhandahållandet av 
betalkonton med grundläggande funktioner 
och finansiell utbildning.

Or. de

Ändringsförslag 190
Evelyne Gebhardt



AM\1002483SV.doc 57/169 PE516.948v02-00

SV

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna bör se till att minst 
en betaltjänstleverantör erbjuder 
konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Det bör inte 
vara alltför svårt att få tillgång till kontot, 
och det bör inte medföra alltför stora 
kostnader för konsumenterna. I detta 
avseende bör medlemsstaterna ta hänsyn 
till faktorer som de utsedda 
betaltjänstleverantörernas lokalisering i 
deras territorium. För att minimera riskerna 
för att konsumenter ska bli finansiellt 
utestängda bör medlemsstaterna förbättra 
den finansiella utbildningen, t.ex. i skolan, 
och motverka överskuldsättning. 
Medlemsstaterna bör också främja initiativ 
hos betaltjänstleverantörer som går ut på 
att kombinera tillhandahållandet av 
betalkonton med grundläggande funktioner 
och finansiell utbildning.

(28) Medlemsstaterna bör se till att alla 
betaltjänstleverantörer som erbjuder 
betalkonton som omfattar åtminstone de 
tjänster som avses i artikel 16.1 som en 
väsentlig del av sin reguljära verksamhet
erbjuder konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Det bör inte 
vara alltför svårt att få tillgång till kontot, 
och det bör medföra endast en nominell 
kostnad för konsumenterna. I detta 
avseende bör medlemsstaterna ta hänsyn 
till faktorer som de utsedda 
betaltjänstleverantörernas lokalisering i 
deras territorium. För att minimera riskerna 
för att konsumenter ska bli finansiellt 
utestängda bör medlemsstaterna förbättra 
den finansiella utbildningen, t.ex. i skolan, 
och motverka överskuldsättning. 
Medlemsstaterna bör också främja initiativ 
hos betaltjänstleverantörer som går ut på 
att kombinera tillhandahållandet av 
betalkonton med grundläggande funktioner 
och finansiell utbildning.

Or. en

Ändringsförslag 191
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna bör se till att minst 
en betaltjänstleverantör erbjuder 
konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Det bör inte 
vara alltför svårt att få tillgång till kontot, 
och det bör inte medföra alltför stora 
kostnader för konsumenterna. I detta 

(28) Medlemsstaterna bör se till att minst 
en betaltjänstleverantör erbjuder 
konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Det bör inte 
vara alltför svårt att få tillgång till kontot, 
och det bör inte medföra alltför stora 
kostnader för konsumenterna. I detta 
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avseende bör medlemsstaterna ta hänsyn 
till faktorer som de utsedda 
betaltjänstleverantörernas lokalisering i 
deras territorium. För att minimera riskerna 
för att konsumenter ska bli finansiellt 
utestängda bör medlemsstaterna förbättra 
den finansiella utbildningen, t.ex. i skolan, 
och motverka överskuldsättning. 
Medlemsstaterna bör också främja initiativ 
hos betaltjänstleverantörer som går ut på 
att kombinera tillhandahållandet av 
betalkonton med grundläggande funktioner 
och finansiell utbildning.

avseende bör medlemsstaterna ta hänsyn 
till faktorer som de utsedda 
betaltjänstleverantörernas lokalisering i 
deras territorium. För att minimera riskerna 
för att konsumenter ska bli finansiellt 
utestängda bör medlemsstaterna förbättra 
den finansiella utbildningen, t.ex. i skolan, 
och motverka överskuldsättning. 
Medlemsstaterna bör också främja initiativ 
hos betaltjänstleverantörer som går ut på 
att kombinera tillhandahållandet av 
betalkonton med grundläggande funktioner 
och finansiell utbildning. Kraven i detta 
direktiv rörande tillhandahållandet av 
grundläggande betalkonton kan 
efterkommas genom lagstiftning, 
självreglering eller frivilliga 
överenskommelser.

Or. en

Ändringsförslag 192
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna bör se till att minst 
en betaltjänstleverantör erbjuder 
konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Det bör inte 
vara alltför svårt att få tillgång till kontot, 
och det bör inte medföra alltför stora 
kostnader för konsumenterna. I detta 
avseende bör medlemsstaterna ta hänsyn 
till faktorer som de utsedda 
betaltjänstleverantörernas lokalisering i 
deras territorium. För att minimera riskerna 
för att konsumenter ska bli finansiellt 
utestängda bör medlemsstaterna förbättra 
den finansiella utbildningen, t.ex. i skolan, 
och motverka överskuldsättning. 
Medlemsstaterna bör också främja initiativ 
hos betaltjänstleverantörer som går ut på 

(28) Medlemsstaterna bör se till att minst 
en betaltjänstleverantör erbjuder 
konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Det bör inte 
vara alltför svårt att få tillgång till kontot, 
och det bör inte medföra alltför stora 
kostnader för konsumenterna. I detta 
avseende bör medlemsstaterna ta hänsyn 
till faktorer som de utsedda 
betaltjänstleverantörernas lokalisering i 
deras territorium. För att minimera riskerna 
för att konsumenter ska bli finansiellt 
utestängda bör medlemsstaterna förbättra 
den finansiella utbildningen, t.ex. i skolan, 
och motverka överskuldsättning. 
Medlemsstaterna bör också främja initiativ 
hos betaltjänstleverantörer som går ut på 
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att kombinera tillhandahållandet av 
betalkonton med grundläggande funktioner 
och finansiell utbildning.

att kombinera tillhandahållandet av 
betalkonton med grundläggande funktioner 
och finansiell utbildning för att ge stöd till 
utsatta människor i frågor som rör budget 
och överskuldsättning.

Or. fr

Ändringsförslag 193
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) Medlemsstaterna bör se till att 
åtgärder vidtas för att underlätta 
utbildningen av konsumenter rörande 
förvaltningen av deras grundläggande 
betalkonton. Alla kontoinnehavare bör 
ges tillgång till tydliga, informativa 
dokument som i korta drag beskriver 
kontots funktion.

Or. en

Ändringsförslag 194
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att få utöva sin rätt till ett 
grundläggande betalkonto bör 
konsumenterna inte redan ha ett betalkonto 
inom samma territorium. Om det inte går 
att använda elektroniska system för att 
avgöra om en konsument redan har ett
betalkonto bör betaltjänstleverantörerna 
godta en deklaration från konsumenten 
som ett tillförlitligt sätt att kontrollera att 

(29) För att få utöva sin rätt till ett 
grundläggande betalkonto bör 
konsumenterna inte redan ha ett betalkonto 
eller bör tidigare ha nekats tillgång till ett 
reguljärt betalkonto inom samma 
territorium. Om det inte går att använda 
elektroniska system för att avgöra om en 
konsument redan har ett betalkonto bör 
betaltjänstleverantörerna godta en 
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de inte redan har ett betalkonto. deklaration från konsumenten som ett 
tillförlitligt sätt att kontrollera att de inte 
redan har ett betalkonto. De bör styrka en 
genuin koppling till 
betaltjänstleverantörens medlemsstat.
Därför ska konsumenten tillhandahålla 
följande:
i) en försäkran på heder och samvete som 
kan användas av 
betaltjänstleverantörerna som ett 
tillförlitligt sätt att styrka att han/hon inte 
redan har ett betalkonto grundat på 
ändamålsenliga kriterier som bör visa på 
ett tydligt behov av ett betalkonto med 
grundläggande funktioner, eller
ii) en enkel försäkran från åtminstone ett 
finansiellt institut i de berörda 
medlemsstaterna som påvisar att han/hon 
har nekats ett betalkonto i den berörda 
medlemsstaten.
Icke uttömmande exempel på en genuin 
koppling till medlemsstaterna är 
nationalitet, bosättningsort, 
arbetsrelaterade omständigheter, 
inskrivning vid en institution som 
tillhandahåller utbildning eller 
yrkesutbildning, familjerelaterade 
omständigheter eller någon annan faktor 
som skulle kunna utgöra en koppling till 
medlemsstaten i fråga.

Or. en

Ändringsförslag 195
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att få utöva sin rätt till ett 
grundläggande betalkonto bör 
konsumenterna inte redan ha ett betalkonto 

(29) För att få utöva sin rätt till ett 
grundläggande betalkonto bör 
konsumenterna inte redan ha ett betalkonto 
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inom samma territorium. Om det inte går 
att använda elektroniska system för att 
avgöra om en konsument redan har ett 
betalkonto bör betaltjänstleverantörerna 
godta en deklaration från konsumenten 
som ett tillförlitligt sätt att kontrollera att 
de inte redan har ett betalkonto.

eller måste tidigare ha nekats tillgång till 
ett betalkonto i medlemsstaten. De bör 
bevisa att de har ett tillräckligt band till 
den medlemsstat i vilken 
betaltjänstleverantören hos vilken de 
ansöker om tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner är 
hemmahörande. Om det inte går att 
använda elektroniska system för att avgöra 
om en konsument redan har ett betalkonto 
bör betaltjänstleverantörerna godta en 
deklaration från konsumenten som ett 
tillförlitligt sätt att kontrollera att de har
nekats tillgång till ett betalkonto.

Or. en

Motivering

Rätten till ett grundläggande bankkonto bör endast gälla om kunden inte redan har ett 
betalkonto och har nekats tillgång till ett reguljärt konto.

Ändringsförslag 196
Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att få utöva sin rätt till ett 
grundläggande betalkonto bör 
konsumenterna inte redan ha ett betalkonto 
inom samma territorium. Om det inte går 
att använda elektroniska system för att 
avgöra om en konsument redan har ett 
betalkonto bör betaltjänstleverantörerna 
godta en deklaration från konsumenten 
som ett tillförlitligt sätt att kontrollera att 
de inte redan har ett betalkonto.

(29) För att få utöva sin rätt till ett 
grundläggande betalkonto bör 
konsumenterna inte redan ha ett betalkonto 
inom unionen eller bevisligen ha vägrats 
att öppna ett betalkonto. Om det inte går 
att använda elektroniska system för att 
avgöra om en konsument redan har ett 
betalkonto bör betaltjänstleverantörerna 
godta en deklaration från konsumenten 
som ett tillförlitligt sätt att kontrollera att 
de inte redan har ett betalkonto. Sedan 
konsumentens behov har fastställts måste 
betaltjänstleverantören erbjuda kunden 
ett betalkonto med grundläggande 
funktioner.
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Or. de

Ändringsförslag 197
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att få utöva sin rätt till ett 
grundläggande betalkonto bör 
konsumenterna inte redan ha ett betalkonto 
inom samma territorium. Om det inte går 
att använda elektroniska system för att 
avgöra om en konsument redan har ett 
betalkonto bör betaltjänstleverantörerna 
godta en deklaration från konsumenten 
som ett tillförlitligt sätt att kontrollera att 
de inte redan har ett betalkonto.

(29) För att få utöva sin rätt till ett 
grundläggande betalkonto bör 
konsumenterna inte redan ha ett betalkonto 
i EU. Om det inte går att använda 
elektroniska system för att avgöra om en 
konsument redan har ett betalkonto bör 
betaltjänstleverantörerna godta en 
deklaration från konsumenten som ett 
tillförlitligt sätt att kontrollera att de inte 
redan har ett betalkonto.

Or. de

Ändringsförslag 198
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) För att få utöva sin rätt till ett 
grundläggande betalkonto bör 
konsumenterna inte redan ha ett betalkonto 
inom samma territorium. Om det inte går 
att använda elektroniska system för att 
avgöra om en konsument redan har ett 
betalkonto bör betaltjänstleverantörerna 
godta en deklaration från konsumenten 
som ett tillförlitligt sätt att kontrollera att 
de inte redan har ett betalkonto.

(29) För att få utöva sin rätt till ett 
grundläggande betalkonto bör 
konsumenterna inte redan ha ett betalkonto 
inom samma territorium. Om det inte går 
att använda elektroniska system för att 
avgöra om en konsument redan har ett 
betalkonto bör betaltjänstleverantörerna 
godta en formell deklaration från 
konsumenten som ett tillförlitligt sätt att 
kontrollera att de inte redan har ett 
betalkonto.

Or. en
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Ändringsförslag 199
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Konsumenterna bör garanteras 
tillgång till en rad grundläggande 
betaltjänster för vilka medlemsstaterna ska 
fastställa ett minsta antal operationer. 
Medlemsstaterna ska därvid ta hänsyn 
både till konsumenternas behov och till 
kommersiell praxis i den berörda 
medlemsstaten. När det gäller annat än 
denna förteckning över minimitjänster får 
bankerna tillämpa sina normala avgifter. 
Bland de tjänster som är knutna till ett 
grundläggande betalkonto bör det ingå en 
möjlighet att sätta in och ta ut pengar. 
Konsumenterna bör kunna göra viktiga 
betalningstransaktioner som att ta emot lön 
eller förmåner, betala räkningar eller skatt 
och köpa varor eller tjänster, även genom 
autogiro, betalningar eller betalkort. Dessa 
tjänster bör göra det möjligt att köpa varor 
och tjänster online och bör ge 
konsumenterna möjlighet att lägga upp 
betalningsuppdrag via 
betaltjänstleverantörens webbaserade 
banktjänst, om en sådan finns. Ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
bör dock inte vara begränsat till 
användning online, eftersom detta skulle 
innebära ett hinder för konsumenter som 
saknar tillgång till internet. Konsumenter 
bör inte ges tillgång till en kontokredit i ett 
betalkonto med grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna får dock tillåta 
leverantörer av betaltjänster att erbjuda 
buffertmöjligheter för mycket små belopp i 
samband med betalkonton med 
grundläggande funktioner.

(30) Konsumenterna bör garanteras 
tillgång till en rad grundläggande 
betaltjänster. När det gäller annat än denna 
förteckning över grundläggande tjänster
får bankerna tillämpa sina normala 
avgifter. Bland de tjänster som är knutna 
till ett grundläggande betalkonto bör det 
ingå en möjlighet att sätta in och ta ut 
pengar. Konsumenterna bör kunna göra 
viktiga betalningstransaktioner som att ta 
emot lön eller förmåner, betala räkningar 
eller skatt och köpa varor eller tjänster, 
även genom autogiro, betalningar eller 
betalkort. Dessa tjänster bör göra det 
möjligt att köpa varor och tjänster online 
och bör ge konsumenterna möjlighet att 
lägga upp betalningsuppdrag via 
betaltjänstleverantörens webbaserade 
banktjänst, om en sådan finns. Ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
bör dock inte vara begränsat till 
användning online, eftersom detta skulle 
innebära ett hinder för konsumenter som 
saknar tillgång till internet. Konsumenter 
bör inte ges tillgång till en kontokredit i ett 
betalkonto med grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna får dock tillåta 
leverantörer av betaltjänster att erbjuda 
buffertmöjligheter för mycket små belopp i 
samband med betalkonton med 
grundläggande funktioner. Under 
förutsättning att ett betalkonto med 
grundläggande funktioner används av 
konsumenten för personligt bruk bör det 
inte finnas några gränser för det antal 
operationer som ska tillhandahållas 
konsumenten under de särskilda 
prissättningsregler som gäller för detta 
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konto.

Or. en

Ändringsförslag 200
Jürgen Klute

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Konsumenterna bör garanteras 
tillgång till en rad grundläggande 
betaltjänster för vilka medlemsstaterna ska 
fastställa ett minsta antal operationer. 
Medlemsstaterna ska därvid ta hänsyn både 
till konsumenternas behov och till 
kommersiell praxis i den berörda 
medlemsstaten. När det gäller annat än 
denna förteckning över minimitjänster får 
bankerna tillämpa sina normala avgifter. 
Bland de tjänster som är knutna till ett 
grundläggande betalkonto bör det ingå en 
möjlighet att sätta in och ta ut pengar. 
Konsumenterna bör kunna göra viktiga 
betalningstransaktioner som att ta emot lön 
eller förmåner, betala räkningar eller skatt 
och köpa varor eller tjänster, även genom 
autogiro, betalningar eller betalkort. Dessa 
tjänster bör göra det möjligt att köpa varor 
och tjänster online och bör ge 
konsumenterna möjlighet att lägga upp 
betalningsuppdrag via 
betaltjänstleverantörens webbaserade 
banktjänst, om en sådan finns. Ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
bör dock inte vara begränsat till 
användning online, eftersom detta skulle 
innebära ett hinder för konsumenter som 
saknar tillgång till internet. Konsumenter 
bör inte ges tillgång till en kontokredit i ett 
betalkonto med grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna får dock tillåta 
leverantörer av betaltjänster att erbjuda 
buffertmöjligheter för mycket små belopp i 

(30) Konsumenterna bör garanteras 
tillgång till en rad grundläggande 
betaltjänster för vilka medlemsstaterna ska 
fastställa ett minsta antal operationer. 
Medlemsstaterna ska därvid ta hänsyn både 
till konsumenternas behov och till 
kommersiell praxis i den berörda 
medlemsstaten. När det gäller annat än 
denna förteckning över minimitjänster får 
bankerna tillämpa sina normala avgifter. 
Bland de tjänster som är knutna till ett 
grundläggande betalkonto bör det ingå en 
möjlighet att placera och ta ut pengar via 
de olika kanaler som finns att tillgå. 
Konsumenterna bör kunna göra viktiga 
betalningstransaktioner som att ta emot lön 
eller förmåner, betala räkningar eller skatt 
och köpa varor eller tjänster, även genom 
autogiro, betalningar inklusive stående 
betalningsuppdrag eller användning av ett 
personligt betalningsinstrument (t.ex. ett
betalkort eller en mjukvaruprodukt). 
Dessa tjänster bör göra det möjligt att köpa 
varor och tjänster online och bör ge 
konsumenterna möjlighet att lägga upp 
betalningsuppdrag via 
betaltjänstleverantörens webbaserade 
banktjänst, om en sådan finns. Ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
bör dock inte vara begränsat till 
användning online, eftersom detta skulle 
innebära ett hinder för konsumenter som 
saknar tillgång till internet. Konsumenter 
bör inte ges tillgång till en kontokredit i ett 
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samband med betalkonton med 
grundläggande funktioner.

betalkonto med grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna får dock tillåta 
leverantörer av betaltjänster att erbjuda 
buffertmöjligheter för mycket små belopp i 
samband med betalkonton med 
grundläggande funktioner om avgifterna 
för sådana medel redovisas separat för 
konsumenten och är åtminstone lika 
förmånliga som leverantörens avgifter för 
övertrassering.

Or. en

Ändringsförslag 201
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) För att se till att så många 
konsumenter som möjligt har tillgång till 
grundläggande betalkonton bör dessa 
konton erbjudas kostnadsfritt eller till en 
rimlig avgift. Om konsumenten bryter mot 
något av villkoren i avtalet bör alla 
extraavgifter för detta vara rimliga. 
Medlemsstaterna bör fastställa vad en 
rimlig avgift är med hänsyn till nationella 
förhållanden. För att säkerställa en enhetlig 
och effektiv tillämpning av principen om 
rimlig avgift bör EBA ges i uppdrag att 
utfärda riktlinjer i fråga om de allmänna 
kriterier som anges i detta direktiv.

(31) För att se till att så många 
konsumenter som möjligt har tillgång till 
grundläggande betalkonton bör dessa 
konton erbjudas kostnadsfritt eller till en 
rimlig avgift. Om konsumenten bryter mot 
något av villkoren i avtalet bör alla 
extraavgifter för detta vara rimliga och 
aldrig högre än de avgifter som debiteras i 
enlighet med leverantörens vanliga 
prispolitik. Betaltjänstleverantörer bör 
åläggas att se till att betalkontot med 
grundläggande funktioner alltid är det 
billigaste kontot för att utföra 
grundläggande betalningstransaktioner.
Det ska finnas en rimlig övre gräns för 
det totala beloppet för de avgifter som 
betaltjänstleverantören debiterar 
konsumenten under ett år för hanteringen 
av ett betalkonto med grundläggande 
funktioner. Medlemsstaterna bör fastställa 
vad en rimlig avgift är, och en rimlig övre 
gräns för det totala beloppet för avgifter 
under ett år med hänsyn till nationella 
förhållanden, bland annat 
genomsnittsinkomsten för människor som 
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riskerar att hamna i fattigdom eller socialt 
utanförskap. För att säkerställa en enhetlig 
och effektiv tillämpning av principen om 
rimlig avgift bör EBA ges i uppdrag att 
utfärda riktlinjer i fråga om de allmänna 
kriterier som anges i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 202
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Betaltjänstleverantören bör endast 
under särskilda omständigheter vägra att 
öppna eller häva ett avtal om betalkonto 
med grundläggande funktioner, t.ex. 
bristande efterlevnad av lagstiftning om 
penningtvätt och finansiering av terrorism 
eller om förebyggande och utredning av 
brott. Även i dessa fall är ett avslag endast 
motiverat om konsumenten inte uppfyller 
bestämmelserna i den lagstiftningen och 
inte för att förfarandet för att kontrollera att 
lagstiftningen följs är alltför betungande 
eller dyrt.

(32) Betaltjänstleverantören bör endast 
under särskilda omständigheter vägra att 
öppna eller häva ett avtal om betalkonto 
med grundläggande funktioner, t.ex. 
bristande efterlevnad av lagstiftning om 
penningtvätt och finansiering av terrorism 
eller om förebyggande och utredning av 
brott, eller om konsumenten inte tidigare 
har nekats tillgång till ett betalkonto. 
Även i dessa fall är ett avslag endast 
motiverat om konsumenten inte uppfyller 
bestämmelserna i den lagstiftningen och 
inte för att förfarandet för att kontrollera att 
lagstiftningen följs är alltför betungande 
eller dyrt.

Or. en

Ändringsförslag 203
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna och (33) Medlemsstaterna bör ge tydlig och 
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betaltjänstleverantörerna bör ge 
konsumenterna tydlig och begriplig 
information om rätten till ett betalkonto 
med grundläggande funktioner. 
Informationen bör omfatta de viktigaste 
funktionerna hos betalkontot och 
nyttjandevillkoren för det, samt vilka steg 
konsumenten bör följa för att utöva sin rätt 
att öppna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Konsumenterna 
bör framför allt informeras om att det inte 
är obligatoriskt att köpa tilläggstjänster för 
att få tillgång till ett grundläggande 
betalkonto.

begriplig information om möjligheten att 
få tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Informationen 
bör omfatta de viktigaste funktionerna hos 
betalkontot och nyttjandevillkoren för det, 
samt vilka steg konsumenten bör följa för 
att utöva sin rätt att öppna ett betalkonto 
med grundläggande funktioner. 
Konsumenterna bör framför allt informeras 
om att det inte är obligatoriskt att köpa 
tilläggstjänster för att få tillgång till ett 
grundläggande betalkonto.

Or. en

Ändringsförslag 204
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 34a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34a) Där så är lämpligt, och i synnerhet 
när det gäller människor utan fast adress, 
bör medlemsstaterna, samtidigt som de 
efterlever lagstiftningen om penningtvätt 
och finansiering av terrorism, införa icke-
diskriminerande och flexibla mekanismer 
för att hjälpa konsumenter att uppfylla de 
krav på kundkontroll som finns
betalkonton med grundläggande 
funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 205
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 34b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34b) För att kunder som har betalkonton 
med grundläggande funktioner ska 
betjänas på ett lämpligt sätt bör 
medlemsstaterna se till att den berörda 
personalen hos betaltjänstleverantörer 
som erbjuder dessa konton får lämplig 
utbildning, tillräckligt med tid och, där så 
är tillämpligt, rimliga försäljningsmål.

Or. en

Ändringsförslag 206
Werner Langen

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I syfte att uppnå de mål som anges i 
detta direktiv bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen med avseende 
på fastställandet av den standardiserade 
terminologin på EU-nivå för betaltjänster 
som är gemensamma för ett antal 
medlemsstater, och åtföljande definitioner 
av dessa begrepp.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 207
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I syfte att uppnå de mål som anges i 
detta direktiv bör befogenheten att anta 

utgår
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akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen med avseende 
på fastställandet av den standardiserade 
terminologin på EU-nivå för betaltjänster 
som är gemensamma för ett antal 
medlemsstater, och åtföljande definitioner 
av dessa begrepp.

Or. en

Motivering

Det är inte uppenbart att standardiseringen av terminologin innebär några verkliga fördelar 
när man ser till de administrativa kostnader den medför.

Ändringsförslag 208
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) I syfte att uppnå de mål som anges i 
detta direktiv bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen med avseende 
på fastställandet av den standardiserade 
terminologin på EU-nivå för betaltjänster 
som är gemensamma för ett antal 
medlemsstater, och åtföljande definitioner 
av dessa begrepp.

(36) I syfte att uppnå de mål som anges i 
detta direktiv bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen med avseende 
på fastställandet av den standardiserade
EU-förteckningen över definitioner för 
betaltjänster som är gemensamma för ett 
antal medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 209
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att säkerställa enhetliga villkor utgår
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för genomförandet av detta direktiv bör 
kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter ska gälla fastställande av 
formatet för dokumentet med 
avgiftsinformation, den gemensamma 
symbolen för det dokumentet och i vilken 
ordning de tjänster som anges i 
dokumentet ska presenteras, samt 
formatet för avgiftsredovisningen, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken tjänsterna i redovisningen ska 
presenteras. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/2011 
av den 16 februari 2011 om fastställande 
av allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. en

Motivering

Det är inte uppenbart att standardiseringen av terminologin innebär några verkliga fördelar 
när man ser till de administrativa kostnader den medför.

Ändringsförslag 210
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Medlemsstaterna bör inom tre år från 
och med ikraftträdandet av detta direktiv 
och därefter vartannat år samla in 
tillförlitlig årlig statistik över hur de 
åtgärder som införs genom detta direktiv 
fungerar. De bör använda alla relevanta 
informationskällor och överlämna den 
informationen till kommissionen.

(38) Medlemsstaterna bör inom två år från 
och med ikraftträdandet av detta direktiv 
och därefter vartannat år samla in 
tillförlitlig årlig statistik över hur de 
åtgärder som införs genom detta direktiv 
fungerar. De bör använda alla relevanta 
informationskällor och överlämna den 
informationen till kommissionen.

Or. en
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Ändringsförslag 211
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) En översyn av detta direktiv bör göras 
fem år efter dess ikraftträdande för att ta 
hänsyn till utvecklingen på marknaden, 
t.ex. utveckling av nya typer av 
betalkonton och betaltjänster, och till 
utvecklingen inom andra områden av 
unionslagstiftningen och medlemsstaternas 
erfarenheter. Översynen bör innehålla en 
bedömning av huruvida de införda 
åtgärderna har förbättrat konsumenternas 
förståelse av avgifter för betalkonton, 
jämförbarhet hos betalkonton och hur lätt 
det är att byta konton. I översynen bör det 
också kontrolleras hur många 
grundläggande betalkonton som har 
öppnats, däribland av konsumenter som 
tidigare inte hade något bankkonto. Det bör 
också göras en bedömning av huruvida 
förlängda tidsfrister för 
betaltjänstleverantörer som utför 
gränsöverskridande byten ska behållas 
under en längre tidsperiod. Vid översynen 
bör det också göras en bedömning av 
huruvida bestämmelserna om den 
information som ska lämnas av 
betaltjänstleverantörerna när de erbjuder 
produktpaket är tillräcklig eller om det 
krävs ytterligare åtgärder. Kommissionen 
bör överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet, vid behov 
tillsammans med lagstiftningsförslag.

(39) En översyn av detta direktiv bör göras 
fem år efter dess ikraftträdande för att ta 
hänsyn till utvecklingen på marknaden, 
t.ex. utveckling av nya typer av 
betalkonton och betaltjänster, och till 
utvecklingen inom andra områden av 
unionslagstiftningen och medlemsstaternas 
erfarenheter. Översynen bör innehålla en 
bedömning av huruvida de införda 
åtgärderna har förbättrat konsumenternas 
förståelse av avgifter för betalkonton, 
jämförbarhet hos betalkonton och hur lätt 
det är att byta konton. I översynen bör det 
också kontrolleras hur många 
grundläggande betalkonton som har 
öppnats, däribland av konsumenter som 
tidigare inte hade något bankkonto. Vid 
översynen bör det också göras en 
bedömning av huruvida bestämmelserna 
om den information som ska lämnas av 
betaltjänstleverantörerna när de erbjuder 
produktpaket är tillräcklig eller om det 
krävs ytterligare åtgärder. Det bör också 
göras en undersökning om huruvida det 
finns någon efterfrågan på en
gränsöverskridande bytestjänst eller om 
nuvarande förhållanden täcker 
konsumenternas behov. Kommissionen 
bör överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet, vid behov 
tillsammans med lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 212
Olle Ludvigsson
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Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) En översyn av detta direktiv bör göras 
fem år efter dess ikraftträdande för att ta 
hänsyn till utvecklingen på marknaden, 
t.ex. utveckling av nya typer av 
betalkonton och betaltjänster, och till 
utvecklingen inom andra områden av 
unionslagstiftningen och medlemsstaternas 
erfarenheter. Översynen bör innehålla en 
bedömning av huruvida de införda 
åtgärderna har förbättrat konsumenternas 
förståelse av avgifter för betalkonton, 
jämförbarhet hos betalkonton och hur lätt 
det är att byta konton. I översynen bör det 
också kontrolleras hur många
grundläggande betalkonton som har 
öppnats, däribland av konsumenter som 
tidigare inte hade något bankkonto. Det bör 
också göras en bedömning av huruvida 
förlängda tidsfrister för 
betaltjänstleverantörer som utför 
gränsöverskridande byten ska behållas 
under en längre tidsperiod. Vid översynen 
bör det också göras en bedömning av 
huruvida bestämmelserna om den 
information som ska lämnas av 
betaltjänstleverantörerna när de erbjuder 
produktpaket är tillräcklig eller om det 
krävs ytterligare åtgärder. Kommissionen 
bör överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet, vid behov 
tillsammans med lagstiftningsförslag.

(39) En översyn av detta direktiv bör göras 
tre år efter dess ikraftträdande för att ta 
hänsyn till utvecklingen på marknaden, 
t.ex. utveckling av nya typer av 
betalkonton och betaltjänster, och till 
utvecklingen inom andra områden av 
unionslagstiftningen och medlemsstaternas 
erfarenheter. Översynen bör innehålla en 
bedömning av huruvida de införda 
åtgärderna har förbättrat konsumenternas 
förståelse av avgifter för betalkonton, 
jämförbarhet hos betalkonton och hur lätt 
det är att byta konton. I översynen bör det 
också kontrolleras hur många 
grundläggande betalkonton som har 
öppnats, däribland av konsumenter som 
tidigare inte hade något bankkonto. Det bör 
också göras en bedömning av huruvida 
förlängda tidsfrister för 
betaltjänstleverantörer som utför 
gränsöverskridande byten ska behållas 
under en längre tidsperiod. Vid översynen 
bör det också göras en bedömning av 
huruvida bestämmelserna om den 
information som ska lämnas av 
betaltjänstleverantörerna när de erbjuder 
produktpaket är tillräcklig eller om det 
krävs ytterligare åtgärder. Kommissionen 
bör överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet, vid behov 
tillsammans med lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 213
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Skäl 39
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) En översyn av detta direktiv bör göras 
fem år efter dess ikraftträdande för att ta 
hänsyn till utvecklingen på marknaden, 
t.ex. utveckling av nya typer av 
betalkonton och betaltjänster, och till 
utvecklingen inom andra områden av 
unionslagstiftningen och medlemsstaternas 
erfarenheter. Översynen bör innehålla en 
bedömning av huruvida de införda 
åtgärderna har förbättrat konsumenternas 
förståelse av avgifter för betalkonton, 
jämförbarhet hos betalkonton och hur lätt 
det är att byta konton. I översynen bör det 
också kontrolleras hur många 
grundläggande betalkonton som har 
öppnats, däribland av konsumenter som 
tidigare inte hade något bankkonto. Det bör 
också göras en bedömning av huruvida 
förlängda tidsfrister för 
betaltjänstleverantörer som utför 
gränsöverskridande byten ska behållas 
under en längre tidsperiod. Vid översynen 
bör det också göras en bedömning av 
huruvida bestämmelserna om den 
information som ska lämnas av 
betaltjänstleverantörerna när de erbjuder 
produktpaket är tillräcklig eller om det 
krävs ytterligare åtgärder. Kommissionen 
bör överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet, vid behov 
tillsammans med lagstiftningsförslag.

(39) En översyn av detta direktiv bör göras 
fem år efter dess ikraftträdande för att ta 
hänsyn till utvecklingen på marknaden, 
t.ex. utveckling av nya typer av 
betalkonton och betaltjänster, och till 
utvecklingen inom andra områden av 
unionslagstiftningen och medlemsstaternas 
erfarenheter. Översynen bör innehålla en 
bedömning av huruvida de införda 
åtgärderna har förbättrat konsumenternas 
förståelse av avgifter för betalkonton, 
jämförbarhet hos betalkonton och hur lätt 
det är att byta konton. I översynen bör det 
också kontrolleras hur många 
grundläggande betalkonton som har 
öppnats, däribland av konsumenter som 
tidigare inte hade något bankkonto, hur 
länge dessa konton brukats, antalet 
ansökningar om öppnande av 
grundläggande betalkonton som har 
avslagits och antalet uppsägningar av 
sådana konton och skälen till detta samt 
åtföljande avgifter. Det bör också göras en 
bedömning av huruvida förlängda 
tidsfrister för betaltjänstleverantörer som 
utför gränsöverskridande byten ska 
behållas under en längre tidsperiod. Vid 
översynen bör det också göras en 
bedömning av huruvida bestämmelserna 
om den information som ska lämnas av 
betaltjänstleverantörerna när de erbjuder 
produktpaket är tillräcklig eller om det 
krävs ytterligare åtgärder. Kommissionen 
bör överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet, vid behov 
tillsammans med lagstiftningsförslag.

Or. fr

Ändringsförslag 214
Jean-Paul Gauzès
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Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) En översyn av detta direktiv bör göras 
fem år efter dess ikraftträdande för att ta 
hänsyn till utvecklingen på marknaden, 
t.ex. utveckling av nya typer av 
betalkonton och betaltjänster, och till 
utvecklingen inom andra områden av 
unionslagstiftningen och medlemsstaternas 
erfarenheter. Översynen bör innehålla en 
bedömning av huruvida de införda 
åtgärderna har förbättrat konsumenternas 
förståelse av avgifter för betalkonton, 
jämförbarhet hos betalkonton och hur lätt 
det är att byta konton. I översynen bör det 
också kontrolleras hur många 
grundläggande betalkonton som har 
öppnats, däribland av konsumenter som 
tidigare inte hade något bankkonto. Det bör 
också göras en bedömning av huruvida 
förlängda tidsfrister för 
betaltjänstleverantörer som utför 
gränsöverskridande byten ska behållas 
under en längre tidsperiod. Vid översynen 
bör det också göras en bedömning av 
huruvida bestämmelserna om den 
information som ska lämnas av 
betaltjänstleverantörerna när de erbjuder 
produktpaket är tillräcklig eller om det 
krävs ytterligare åtgärder. Kommissionen 
bör överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet, vid behov 
tillsammans med lagstiftningsförslag.

(39) En översyn av detta direktiv bör göras 
fem år efter dess ikraftträdande för att ta 
hänsyn till utvecklingen på marknaden, 
t.ex. utveckling av nya typer av 
betalkonton och betaltjänster, och till 
utvecklingen inom andra områden av 
unionslagstiftningen och medlemsstaternas 
erfarenheter. Översynen bör innehålla en 
bedömning av huruvida de införda 
åtgärderna har förbättrat konsumenternas 
förståelse av avgifter för betalkonton, 
jämförbarhet hos betalkonton och hur lätt 
det är att byta konton. I översynen bör det 
också kontrolleras hur många 
grundläggande betalkonton som har 
öppnats, däribland av konsumenter som 
tidigare inte hade något bankkonto. Vid 
översynen bör det också göras en 
bedömning av huruvida bestämmelserna 
om den information som ska lämnas av 
betaltjänstleverantörerna när de erbjuder 
produktpaket är tillräcklig eller om det 
krävs ytterligare åtgärder. Kommissionen 
bör överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet, vid behov 
tillsammans med lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 215
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Skäl 41a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Finansiella tjänster är komplexa 
produkter och konsumenterna ska 
sålunda tillhandahållas rådgivning av god 
kvalitet. Dessutom ska konkurrensen i 
betaltjänstsektorn gynnas för att främja 
innovation och uppnå rimliga priser för 
konsumenterna. Jämförelsewebbplatser 
för betalkonton kan utgöra ett användbart 
redskap för att uppnå målen med 
konkurrens och kvalitet förutsatt att 
hänsyn inte tas endast till prisindikatorer 
utan även till indikatorer för kvaliteten på 
tjänsterna. Mot denna bakgrund är det av 
avgörande betydelse att inbegripa 
indikatorer såsom 
betaltjänstleverantörens nätverk av filialer 
bland jämförelsewebbplatsernas 
indikatorer. 

Or. en

Ändringsförslag 216
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Skäl 41b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41b) Förutom att höja konsumenternas 
medvetenhet om olika typer av tjänster 
och deras pris är det även viktigt att 
konsumenternas val av bank där de utför 
sina bankaffärer, vilken ofta är samma 
bank där konsumenten har ett betalkonto, 
bygger på information om bankens 
allmänna finansiella styrka. Detta 
kommer att främja påtryckningarna från 
konsumenterna, som jämte påtryckningar 
från aktieägare och tillsynsmyndigheter
är en av de starkaste bevekelsegrunderna 
för företag att införa förändringar, vilket 
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får kreditinstituten att konkurrera med
institutionell styrka samt tjänsternas 
kostnad och kvalitet. I detta syfte är det 
lämpligt att kommissionen bedömer de 
alternativ som finns för att införa en 
indikator för finansiell styrka för 
kreditinstitut som bygger på 
tillsynsmyndigheternas bedömning av 
bland annat kapitaltäckning, 
tillgångskvalitet, styrning och 
riskhantering samt intäkter och 
likviditetsstyrka. Upplysningarna bör 
presenteras i ett enkelt och lättförståeligt 
format, såsom ett trafikljussystem, och 
syfta till att ge konsumenterna 
information som kompletterar 
transparensen i avgifterna för 
betalkonton och andra banktjänster för 
privatpersoner.

Or. en

Motivering

Att göra det enklare att byta betalkonton bör, med tanke på att konsumenter har en tendens 
att utföra de flesta ärenden hos den bank där de har sitt betalkonto, inte leda till att bankerna 
konkurrerar enbart med priser. Det är viktigt att konsumenternas val även bygger på 
sammanfattad information om bankens finansiella styrka. Utvärderingssystemet CAMELS, 
som används i övervakningssyfte av FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) och den 
amerikanska centralbanken, innehåller exempel på kategorier som kan presenteras för 
konsumenterna, t.ex. i form av ett trafikljussystem.

Ändringsförslag 217
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om insyn i och jämförbarhet hos de 
avgifter som tas ut av konsumenter för 
betalkonton som de innehar i Europeiska 
unionen och som tillhandahålls av 
betaltjänstleverantörer som är lokaliserade 

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om insyn i och jämförbarhet hos de 
avgifter som tas ut av konsumenter för 
betalkonton som de innehar i Europeiska 
unionen och som tillhandahålls av 
betaltjänstleverantörer som är lokaliserade 
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i unionen, samt regler för byte av 
betalkonto inom unionen.

i unionen, samt regler för byte av 
betalkonto inom en medlemsstat.

Or. en

Motivering

En gränsöverskridande betaltjänst skulle medföra enorma kostnader och risker, och ge få
tydliga fördelar med tanke på den låga efterfrågan på en sådan gränsöverskridande tjänst. 
Gränsöverskridande transaktioner kommer också att underlättas i och med genomförandet av 
förordning nr 260/2012.

Ändringsförslag 218
Werner Langen, Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om insyn i och jämförbarhet hos de 
avgifter som tas ut av konsumenter för 
betalkonton som de innehar i Europeiska 
unionen och som tillhandahålls av 
betaltjänstleverantörer som är lokaliserade 
i unionen, samt regler för byte av 
betalkonto inom unionen.

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om insyn i och jämförbarhet hos de 
avgifter som tas ut av konsumenter för 
betalkonton som de innehar i Europeiska 
unionen och som tillhandahålls av 
betaltjänstleverantörer som är lokaliserade 
i unionen, samt regler för byte av 
betalkonto inom en medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 219
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om insyn i och jämförbarhet hos de 
avgifter som tas ut av konsumenter för 
betalkonton som de innehar i Europeiska 
unionen och som tillhandahålls av 

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om insyn i och jämförbarhet hos de 
avgifter som tas ut av konsumenter för 
betalkonton som de innehar i Europeiska 
unionen och som tillhandahålls av 
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betaltjänstleverantörer som är lokaliserade 
i unionen, samt regler för byte av 
betalkonto inom unionen.

betaltjänstleverantörer som är lokaliserade 
i unionen, samt regler för byte av 
betalkonto inom en medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 220
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om insyn i och jämförbarhet hos de 
avgifter som tas ut av konsumenter för 
betalkonton som de innehar i Europeiska 
unionen och som tillhandahålls av 
betaltjänstleverantörer som är lokaliserade 
i unionen, samt regler för byte av 
betalkonto inom unionen.

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om insyn i och jämförbarhet hos de 
avgifter som tas ut av konsumenter för 
betalkonton som de innehar i Europeiska 
unionen och som tillhandahålls av 
betaltjänstleverantörer som är lokaliserade 
i unionen, samt regler för byte av 
betalkonto inom en medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 221
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om insyn i och jämförbarhet hos de 
avgifter som tas ut av konsumenter för 
betalkonton som de innehar i Europeiska 
unionen och som tillhandahålls av 
betaltjänstleverantörer som är lokaliserade 
i unionen, samt regler för byte av 
betalkonto inom unionen.

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om insyn i och jämförbarhet hos de 
avgifter som tas ut av konsumenter för 
betalkonton som de innehar i Europeiska 
unionen och som tillhandahålls av 
betaltjänstleverantörer som är lokaliserade 
i unionen, samt regler för byte av 
betalkonto inom en medlemsstat.

Or. en
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Ändringsförslag 222
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om insyn i och jämförbarhet hos de 
avgifter som tas ut av konsumenter för 
betalkonton som de innehar i Europeiska 
unionen och som tillhandahålls av 
betaltjänstleverantörer som är lokaliserade 
i unionen, samt regler för byte av 
betalkonto inom unionen.

1. I detta direktiv fastställs bestämmelser 
om insyn i och jämförbarhet hos de 
avgifter som tas ut av konsumenter för 
betalkonton som de innehar i Europeiska 
unionen och som tillhandahålls av 
betaltjänstleverantörer som är lokaliserade 
i unionen, samt regler för byte av 
betalkonto inom en medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 223
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. I detta direktiv fastställs också en ram 
för de regler och villkor som 
medlemsstaterna ska använda för att 
garantera konsumenternas rätt att öppna 
och använda betalkonton med 
grundläggande funktioner i unionen.

2. I detta direktiv fastställs också en ram 
för de regler och villkor som 
medlemsstaterna ska använda för att 
garantera konsumenternas rätt att öppna 
och använda betalkonton med 
grundläggande funktioner inom en 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 224
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Utan att det påverkar de bestämmelser 
som anges i artiklarna 15�19 ska med 
avseende på tillämpningen av detta 
direktiv ett betalkonto med grundläggande 
funktioner betraktas som ett betalkonto.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att bestämmelserna om insyn i kapitel II och om byten i kapitel III även 
gäller för betalkonton med grundläggande funktioner. Detta är inte glasklart i kommissionens 
förslag.

Ändringsförslag 225
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. För att följa de krav som fastställs i 
detta direktiv ska medlemsstaterna se till 
att betaltjänstleverantörer har tillgång till 
omfattande funktionella databaser där de 
kan kontrollera adress, identitet och 
kreditvärdighet för konsumenterna i 
medlemsstaten och på så sätt hjälpa till att 
förhindra bedrägeri och övervaka 
konsumenternas uppfyllande av 
kreditvillkoren och efterlevnad av 
bestämmelser i direktiv 2005/60/EG. 
Villkoren för tillgång till dessa databaser 
ska vara icke-diskriminerande. 
Obligatoriska fält inom dessa databaser 
bör inkludera namn, adress, 
födelsedatum, bosättningsland och 
nationalitet.
Tillgång till sådana databaser gör det 
även möjligt för medlemsstaterna att 
uppfylla de krav som fastställs i artikel 16 
i Europaparlamentets och rådets direktiv 
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om bostadslåneavtal.

Or. en

Motivering

För att förhindra penningtvätt och annan brottslig verksamhet kan en sådan databas hjälpa 
betaltjänstleverantörerna att granska konsumenterna för att se om de är berättigade till att 
ansöka om ett grundläggande betalkonto. Detta är särskilt viktigt när banken inte tidigare har 
erbjudit en viss tjänst till konsumenten.

Ändringsförslag 226
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) betalkonto: ett konto i en 
konsuments/flera konsumenters namn som 
används för att utföra 
betalningstransaktioner,

(b) betalkonto: ett konto i en 
konsuments/flera konsumenters namn som 
används för att utföra 
betalningstransaktioner, vilket med 
avseende på tillämpningen av detta 
direktiv inte inbegriper
i) konton som framför allt fungerar som 
insättnings- eller sparkonton,
ii) kreditkort,
iii) s.k. current account mortgages 
(avräkningskonton för bolån) och
iv) elektroniska plånböcker, elektroniska 
pengar och elektroniska betalkort,

Or. en

Motivering

Detta direktiv bör begränsas till att gälla betalkonton.

Ändringsförslag 227
Philippe De Backer
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) betalkonto med grundläggande 
funktioner: ett löpande konto med 
finansiella tjänster som är begränsade till 
kontantinsättningar, kontantuttag, 
autogirobetalningar, betalkort, 
betalningar online, kreditöverföringar 
och stående överföringar,

Or. en

Ändringsförslag 228
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) tjänster som är knutna till 
betalkontot: samtliga tjänster som är 
knutna till ett betalkonto, inklusive 
betaltjänster,

Or. en

Motivering

BEUC föreslår att begreppet ”tjänster som är knutna till betalkontot” ska användas i stället 
för ”betaltjänster” eftersom det förra är mer korrekt i det föreliggande fallet. Till exempel är 
inte betalkortförsäkringar och kontokrediter betaltjänster, men de måste också omfattas av 
direktivet eftersom de är knutna till betalkontot.

Ändringsförslag 229
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ca (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) tjänster som är knutna till 
betalkontot: alla tjänster som är knutna 
till ett betalkonto, inklusive betaltjänster,

Or. en

Ändringsförslag 230
Astrid Lulling

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) betaltjänstleverantör: en 
betaltjänstleverantör enligt definitionen i 
artikel 4.9 i direktiv 2007/64/EG,

(e) betaltjänstleverantör: en 
betaltjänstleverantör enligt definitionen i 
artikel 4.9 i direktiv 2007/64/EG, med 
undantag för betaltjänstleverantörer som 
uteslutande är verksamma som 
leverantörer av e-betalkonton online och 
inte omfattas av detta direktiv,

Or. en

Ändringsförslag 231
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) överförande betaltjänstleverantör: den
betaltjänstleverantör från vilken
informationen om alla eller vissa 
återkommande betalningar överförs,

(g) överförande betaltjänstleverantör: 
konsumentens nuvarande
betaltjänstleverantör som överför
informationen om alla eller vissa 
återkommande betalningar till den 
mottagande betaltjänstleverantören,

Or. en
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Motivering

Om konsumenten byter betaltjänstleverantör flera gånger ska inte den förra 
betaltjänstleverantören vara ansvarig för den nya överföringen eftersom ansvaret för 
betalningar redan har övergått till den nuvarande betaltjänstleverantören.

Ändringsförslag 232
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) mottagande betaltjänstleverantör: den 
betaltjänstleverantör till vilken 
informationen om alla eller vissa 
återkommande betalningar överförs,

(h) mottagande betaltjänstleverantör: den 
nya betaltjänstleverantör hos vilken 
konsumenten tecknar avtal om och 
öppnar ett nytt betalkonto och till vilken 
informationen om alla eller vissa 
återkommande betalningar överförs av den 
överförande betaltjänstleverantören,

Or. en

Ändringsförslag 233
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) avgifter: de eventuella avgifter som 
konsumenten ska betala till 
betaltjänstleverantören för 
tillhandahållandet av betaltjänster eller 
för transaktioner som utförs i ett 
betalkonto,

(k) avgifter: alla avgifter, utgifter och 
kostnader för tjänster som är knutna till 
betalkontot, inklusive straffavgifter, 
räntor för kreditkort eller eventuella 
kontokrediter, som konsumenten ska 
betala till betaltjänstleverantören,

Or. en
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Motivering

Användargruppen för finansiella tjänster/BEUC. Insyn och jämförbarhet när det gäller 
avgifter måste omfatta alla avgifter, utgifter och kostnader som är knutna till betalkontot, 
inklusive straffavgifter, kontokrediter och räntor för kreditkort.

Ändringsförslag 234
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) avgifter: de eventuella avgifter som 
konsumenten ska betala till 
betaltjänstleverantören för 
tillhandahållandet av betaltjänster eller för 
transaktioner som utförs i ett betalkonto,

(k) avgifter: alla eventuella avgifter och 
straffavgifter som konsumenten ska betala 
till betaltjänstleverantören för, och med 
avseende på, tillhandahållandet av 
betaltjänster och andra tjänster som är 
knutna till ett betalkonto,

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att begreppet ”avgifter” omfattar alla kostnader som konsumenten påförs 
som innehavare av ett betalkonto.

Ändringsförslag 235
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) avgifter: de eventuella avgifter som 
konsumenten ska betala till 
betaltjänstleverantören för 
tillhandahållandet av betaltjänster eller för 
transaktioner som utförs i ett betalkonto,

(k) avgifter: alla eventuella kostnader för 
tjänster som är knutna till betalkontot, 
inklusive kontokrediter, straffavgifter och 
räntor för kreditkort som konsumenten ska 
betala till betaltjänstleverantören för 
tillhandahållandet av betaltjänster eller för 
transaktioner som utförs i ett betalkonto,
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Or. en

Ändringsförslag 236
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) byte: överföring på en konsuments 
begäran av information från en 
betaltjänstleverantör till en annan om alla 
eller vissa stående betalningsuppdrag, 
autogireringar och återkommande 
inbetalningar som utförs för ett betalkonto, 
med eller utan överföring av det positiva 
saldot från ett betalkonto till ett annat, 
eller avslutande av det tidigare kontot,

(m) byte: överföring vid ett tillfälle på en 
konsuments begäran av information från 
den överförande betaltjänstleverantören
till den mottagande 
betaltjänstleverantören om alla eller vissa 
stående betalningsuppdrag, autogireringar 
och återkommande inbetalningar som 
utförs för ett tidigare betalkonto, med eller 
utan överföring av det positiva saldot från 
det tidigare betalkontot till det nya 
betalkontot, eller avslutande av det tidigare 
kontot inom en medlemsstat,

Or. en

Ändringsförslag 237
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) byte: överföring på en konsuments 
begäran av information från en 
betaltjänstleverantör till en annan om alla 
eller vissa stående betalningsuppdrag, 
autogireringar och återkommande 
inbetalningar som utförs för ett betalkonto, 
med eller utan överföring av det positiva 
saldot från ett betalkonto till ett annat, eller 
avslutande av det tidigare kontot,

(m) byte: överföring på en konsuments 
begäran av information från en 
betaltjänstleverantör till en annan om alla 
eller vissa stående betalningsuppdrag, 
autogireringar och återkommande 
inbetalningar som utförs för ett betalkonto, 
med eller utan överföring av det positiva 
saldot från ett betalkonto till ett annat, eller 
avslutande av det tidigare kontot, vilket 
måste ha ett positivt saldo eller ett 
nollsaldo för att kunna bli föremål för 
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byte,

Or. en

Ändringsförslag 238
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) byte: överföring på en konsuments 
begäran av information från en 
betaltjänstleverantör till en annan om alla 
eller vissa stående betalningsuppdrag, 
autogireringar och återkommande 
inbetalningar som utförs för ett betalkonto, 
med eller utan överföring av det positiva 
saldot från ett betalkonto till ett annat, eller 
avslutande av det tidigare kontot,

(m) byte: överföring på en konsuments 
begäran av information från en 
betaltjänstleverantör till en annan inom EU
om alla eller vissa stående 
betalningsuppdrag, autogireringar och 
återkommande inbetalningar som utförs för 
ett betalkonto, med eller utan överföring av 
det positiva saldot från ett betalkonto till ett 
annat, eller avslutande av det tidigare 
kontot,

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att klargöra att byten bör vara möjliga i hela EU.

Ändringsförslag 239
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) betalning: en nationell eller 
gränsöverskridande betaltjänst för 
kreditering av en betalningsmottagares 
betalkonto med en betalningstransaktion 
eller en rad betalningstransaktioner från en 
betalares betalkonto som utförs av en 

(o) betalning: en betaltjänst för kreditering 
av en betalningsmottagares betalkonto med 
en betalningstransaktion eller en rad 
betalningstransaktioner från en betalares 
betalkonto som utförs av en 
betaltjänstleverantör som har tillgång till 
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betaltjänstleverantör som har tillgång till 
betalarens betalkonto på grundval av en 
instruktion som lämnats av betalaren,

betalarens betalkonto på grundval av en 
instruktion som lämnats av betalaren,

Or. en

Ändringsförslag 240
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ra (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ra) bankdag: en dag på vilken betalarens 
eller betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantör som är inblandad i 
utförandet av en betalningstransaktion 
håller öppet i den utsträckning som krävs 
för utförandet av en 
betalningstransaktion, i enlighet med 
artikel 4.27 i direktiv 2007/64/EG,

Or. en

Motivering

När det gäller nationella bytessystem bör förutsättningen uttryckas i bankdagar, inte 
kalenderdagar, med tanke på att bankerna inte har öppet under veckosluten.

Ändringsförslag 241
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ra (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ra) bankdag: en dag på vilken betalarens 
eller betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantör som är inblandad i 
utförandet av en betalningstransaktion 
håller öppet i den utsträckning som krävs 
för utförandet av en 
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betalningstransaktion, i enlighet med 
artikel 4.27 i direktiv 2007/64/EG,

Or. en

Ändringsförslag 242
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ra (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ra) bankdag: en dag på vilken betalarens 
eller betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantör som är inblandad i 
utförandet av en betalningstransaktion 
håller öppet i den utsträckning som krävs 
för utförandet av en 
betalningstransaktion, i enlighet med 
artikel 4.27 i direktiv 2007/64/EG,

Or. en

Motivering

”Bankdag” är ett begrepp som används i samband med betalkontoöverföringar, och bör 
därför definieras.

Ändringsförslag 243
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckning över de mest representativa 
betaltjänster som omfattas av en avgift på 
nationell nivå samt standardiserad 
terminologi

Standardiserad terminologi som är knuten 
till betalkonton

Or. en
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Ändringsförslag 244
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckning över de mest representativa 
betaltjänster som omfattas av en avgift på 
nationell nivå samt standardiserad 
terminologi

Förteckning över de tjänster som är 
knutna till det betalkonto som omfattas av 
en avgift på nationell nivå samt 
standardiserad terminologi

Or. en

Ändringsförslag 245
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckning över de mest representativa 
betaltjänster som omfattas av en avgift på 
nationell nivå samt standardiserad 
terminologi

Förteckning över de tjänster som är 
knutna till det betalkonto som omfattas av 
en avgift på nationell nivå samt 
standardiserad terminologi

Or. en

Ändringsförslag 246
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckning över de mest representativa 
betaltjänster som omfattas av en avgift på 
nationell nivå samt standardiserad 

Förteckning över de mest representativa 
betaltjänsterna på nationell nivå samt 
standardiserad terminologi
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terminologi

Or. en

Ändringsförslag 247
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en preliminär 
förteckning över minst 20 betaltjänster
som motsvarar minst 80 % av de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 
av en avgift på nationell nivå. 
Förteckningen ska innehålla 
standardiserade begrepp och definitioner 
för var och en av de identifierade 
tjänsterna.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en utförlig preliminär 
förteckning över tjänster som är knutna 
till betalkontot som omfattas av en avgift 
på nationell nivå. Förteckningen ska 
innehålla standardiserade begrepp och 
definitioner för var och en av de 
identifierade tjänsterna. Endast en 
beteckning ska användas för varje enskild 
tjänst.

Or. en

Motivering

Det finns inget skäl till varför medlemsstaterna inte kan göra upp en förteckning över de 
avgifter som är knutna till varje betaltjänst som används på deras territorium. Förteckningen 
bör dessutom innehålla alla avgifter som kunder påförs, inte bara avgifter som uteslutande är 
kopplade till utförandet av betalningar.

Ändringsförslag 248
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
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artikel 20 upprättar en preliminär 
förteckning över minst 20 betaltjänster
som motsvarar minst 80 % av de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 
av en avgift på nationell nivå. 
Förteckningen ska innehålla 
standardiserade begrepp och definitioner 
för var och en av de identifierade 
tjänsterna.

artikel 20 upprättar en preliminär 
förteckning över alla tjänster som är 
knutna till betalkontot som omfattas av en 
avgift på nationell nivå. Förteckningen ska 
innehålla standardiserade begrepp och 
definitioner för var och en av de 
identifierade tjänsterna. Endast en 
beteckning ska användas för varje enskild 
tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 249
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en preliminär 
förteckning över minst 20 betaltjänster 
som motsvarar minst 80 % av de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 
av en avgift på nationell nivå. 
Förteckningen ska innehålla 
standardiserade begrepp och definitioner 
för var och en av de identifierade 
tjänsterna.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en preliminär 
förteckning över minst 15 betaltjänster
som motsvarar minst 90 % av de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 
av en avgift eller erbjuds kostnadsfritt på 
nationell nivå. Förteckningen ska vara 
tydlig och kortfattad och innehålla 
standardiserade begrepp och definitioner 
för var och en av de identifierade 
tjänsterna.

Or. en

Motivering

För att få en ordentlig översikt över betalkontonas avgiftsstruktur bör även de tjänster som 
erbjuds kostnadsfritt inkluderas. Eftersom vissa tjänster erbjuds kostnadsfritt i en del 
medlemsstater men omfattas av en avgift i andra är denna aspekt särskilt viktig när det gäller 
standardisering och jämförelse över gränserna.

Ändringsförslag 250
Philippe De Backer, Olle Schmidt
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en preliminär 
förteckning över minst 20 betaltjänster
som motsvarar minst 80 % av de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 
av en avgift på nationell nivå. 
Förteckningen ska innehålla 
standardiserade begrepp och definitioner 
för var och en av de identifierade 
tjänsterna.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en preliminär 
förteckning över betaltjänster som 
motsvarar minst 80 % av de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 
av en avgift på nationell nivå. 
Förteckningen ska innehålla 
standardiserade definitioner för var och en 
av de identifierade tjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 251
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en preliminär 
förteckning över minst 20 betaltjänster
som motsvarar minst 80 % av de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 
av en avgift på nationell nivå. 
Förteckningen ska innehålla 
standardiserade begrepp och definitioner 
för var och en av de identifierade 
tjänsterna.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en preliminär 
förteckning över de mest representativa
betaltjänster som motsvarar minst 80 % av 
de mest representativa betaltjänster som 
omfattas av en avgift på nationell nivå. 
Förteckningen ska innehålla 
standardiserade begrepp och definitioner 
för var och en av de identifierade 
tjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 252
Syed Kamall
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en preliminär
förteckning över minst 20 betaltjänster 
som motsvarar minst 80 % av de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 
av en avgift på nationell nivå. 
Förteckningen ska innehålla 
standardiserade begrepp och definitioner 
för var och en av de identifierade 
tjänsterna.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en förteckning över 
betaltjänster som motsvarar minst 80 % av 
de mest representativa betaltjänster som 
omfattas av en avgift på nationell nivå. 
Förteckningen ska innehålla 
standardiserade begrepp och definitioner 
för var och en av de identifierade 
tjänsterna.

Or. en

Motivering

Det är inte uppenbart att standardiseringen av terminologin innebär några verkliga fördelar 
när man ser till de administrativa kostnader den medför.

Ändringsförslag 253
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en preliminär
förteckning över minst 20 betaltjänster
som motsvarar minst 80 % av de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 
av en avgift på nationell nivå. 
Förteckningen ska innehålla
standardiserade begrepp och definitioner 
för var och en av de identifierade 
tjänsterna.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en förteckning över 
betaltjänster som motsvarar minst 80 % av 
de mest representativa betaltjänster som 
omfattas av en avgift på nationell nivå. 
Förteckningen ska innehålla 
standardiserade begrepp och definitioner 
för var och en av de identifierade 
tjänsterna.

Or. en
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Motivering

De behöriga myndigheternas förteckning bör vara slutgiltig. Kravet på minst 20 tjänster kan 
leda till underliga resultat, såsom uppdelning av en tjänst. Vad händer om en 
betaltjänstleverantör inte tillhandahåller alla de standardiserade betaltjänsterna? Detta 
direktiv omfattar de betaltjänster som fastställs i betaltjänstdirektivet och i 
Sepa-förordningen.

Ändringsförslag 254
Werner Langen, Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en preliminär
förteckning över minst 20 betaltjänster
som motsvarar minst 80 % av de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 
av en avgift på nationell nivå. 
Förteckningen ska innehålla 
standardiserade begrepp och definitioner 
för var och en av de identifierade 
tjänsterna.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en förteckning över de
betaltjänster som motsvarar minst 80 % av 
de mest representativa betaltjänster som 
omfattas av en avgift på nationell nivå. 
Förteckningen ska innehålla 
standardiserade begrepp och definitioner 
för var och en av de identifierade 
tjänsterna.

Or. de

Ändringsförslag 255
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en preliminär 
förteckning över minst 20 betaltjänster
som motsvarar minst 80 % av de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en preliminär 
förteckning över betaltjänster som 
motsvarar minst 80 % av de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 



PE516.948v02-00 96/169 AM\1002483SV.doc

SV

av en avgift på nationell nivå. 
Förteckningen ska innehålla 
standardiserade begrepp och definitioner 
för var och en av de identifierade 
tjänsterna.

av en avgift på nationell nivå. 
Förteckningen ska innehålla 
standardiserade begrepp och definitioner
för var och en av de identifierade 
tjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 256
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en preliminär 
förteckning över minst 20 betaltjänster som 
motsvarar minst 80 % av de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 
av en avgift på nationell nivå. 
Förteckningen ska innehålla 
standardiserade begrepp och definitioner 
för var och en av de identifierade 
tjänsterna.

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en preliminär 
förteckning över minst 20 betaltjänster som 
motsvarar minst 80 % av de mest 
representativa betaltjänster som omfattas 
av en avgift på nationell nivå. 
Förteckningen ska innehålla 
standardiserade begrepp och definitioner 
för var och en av de identifierade tjänsterna 
och tydligt ange om de omfattas av 
nationell lagstiftning eller 
EU-lagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 257
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska de 
behöriga myndigheterna beakta de 
tjänster

utgår
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(1) som konsumenterna oftast använder i 
samband med sina betalkonton,
(2) som medför de högsta kostnaderna per 
tjänst för konsumenterna,
(3) som medför de högsta sammanlagda 
kostnaderna för konsumenterna,
(4) som skapar den största vinsten per 
tjänst för betaltjänstleverantörerna,
(5) som skapar den största sammanlagda 
vinsten för betaltjänstleverantörerna.
EBA ska utarbeta riktlinjer enligt 
artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 
för att bistå de behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

Eftersom det inte finns någon motivering till varför förteckningen över betaltjänster ska 
begränsas finns inget behov av kriterier för deras urval.

Ändringsförslag 258
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska de 
behöriga myndigheterna beakta de 
tjänster

utgår

(1) som konsumenterna oftast använder i 
samband med sina betalkonton,
(2) som medför de högsta kostnaderna per 
tjänst för konsumenterna,
(3) som medför de högsta sammanlagda 
kostnaderna för konsumenterna,
(4) som skapar den största vinsten per 
tjänst för betaltjänstleverantörerna,
(5) som skapar den största sammanlagda 
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vinsten för betaltjänstleverantörerna.
EBA ska utarbeta riktlinjer enligt 
artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 
för att bistå de behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bör ges frihet att fastställa lämpliga 
betaltjänster som ska ingå i ordlistan.

Ändringsförslag 259
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska de 
behöriga myndigheterna beakta de 
tjänster

utgår

(1) som konsumenterna oftast använder i 
samband med sina betalkonton,
(2) som medför de högsta kostnaderna per 
tjänst för konsumenterna,
(3) som medför de högsta sammanlagda 
kostnaderna för konsumenterna,
(4) som skapar den största vinsten per 
tjänst för betaltjänstleverantörerna,
(5) som skapar den största sammanlagda 
vinsten för betaltjänstleverantörerna.
EBA ska utarbeta riktlinjer enligt 
artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 
för att bistå de behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 260
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska de 
behöriga myndigheterna beakta de 
tjänster

utgår

(1) som konsumenterna oftast använder i 
samband med sina betalkonton,
(2) som medför de högsta kostnaderna per 
tjänst för konsumenterna,
(3) som medför de högsta sammanlagda 
kostnaderna för konsumenterna,
(4) som skapar den största vinsten per 
tjänst för betaltjänstleverantörerna,
(5) som skapar den största sammanlagda 
vinsten för betaltjänstleverantörerna.
EBA ska utarbeta riktlinjer enligt 
artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 
för att bistå de behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 261
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska de 
behöriga myndigheterna beakta de 
tjänster

utgår

(1) som konsumenterna oftast använder i 
samband med sina betalkonton,
(2) som medför de högsta kostnaderna per 
tjänst för konsumenterna,
(3) som medför de högsta sammanlagda 
kostnaderna för konsumenterna,
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(4) som skapar den största vinsten per 
tjänst för betaltjänstleverantörerna,
(5) som skapar den största sammanlagda 
vinsten för betaltjänstleverantörerna.
EBA ska utarbeta riktlinjer enligt 
artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 
för att bistå de behöriga myndigheterna.

Or. en

Motivering

Det är mycket svårt att omsätta dessa kriterier i praktiken och processen skulle vara 
långdragen, och det skulle vara svårt för EBA att definiera kriterierna. Individuella 
konsumtionsvanor påverkar användandet av betaltjänster och de kan förändras varannan 
vecka eller månad. Betaltjänstleverantörerna har även lojalitetsprogram med olika rabatter 
för olika kunder. Kriterierna tar inte hänsyn till betaltjänstleverantörernas olika 
kostnadsstrukturer. Dessutom utgör denna information ofta affärs- eller yrkeshemligheter.

Ändringsförslag 262
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska de 
behöriga myndigheterna beakta de 
tjänster

utgår

(1) som konsumenterna oftast använder i 
samband med sina betalkonton,
(2) som medför de högsta kostnaderna per 
tjänst för konsumenterna,
(3) som medför de högsta sammanlagda 
kostnaderna för konsumenterna,
(4) som skapar den största vinsten per 
tjänst för betaltjänstleverantörerna,
(5) som skapar den största sammanlagda 
vinsten för betaltjänstleverantörerna.

Or. en
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Ändringsförslag 263
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska översända de 
preliminära förteckningar som avses i 
punkt 1 till kommissionen senast 
ett halvår efter ikraftträdandet av detta 
direktiv.

utgår

Or. en

Motivering

Det är inte uppenbart att standardiseringen av terminologin innebär några verkliga fördelar 
när man ser till de administrativa kostnader den medför.

Ändringsförslag 264
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska översända de 
preliminära förteckningar som avses i 
punkt 1 till kommissionen senast ett halvår
efter ikraftträdandet av detta direktiv.

Medlemsstaterna ska översända de 
förteckningar som avses i punkt 1 till 
kommissionen senast ett år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv.

Or. en

Motivering

Ett halvår är väldigt kort tid för att skapa dessa förteckningar, ett år är mer praktiskt.

Ändringsförslag 265
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska översända de 
preliminära förteckningar som avses i 
punkt 1 till kommissionen senast ett halvår
efter ikraftträdandet av detta direktiv.

3. Medlemsstaterna ska översända de 
preliminära förteckningar som avses i 
punkt 1 till kommissionen senast ett år 
efter ikraftträdandet av detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 266
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 24 för att på grundval av de 
preliminära förteckningar som har 
överlämnats enligt punkt 3 upprätta en 
standardiserad EU-terminologi för de 
betaltjänster som är gemensamma för 
åtminstone en majoritet av 
medlemsstaterna. Den standardiserade 
EU-terminologin ska omfatta 
gemensamma begrepp för och 
definitioner av de gemensamma 
tjänsterna.

utgår

Or. en

Motivering

Det är inte uppenbart att terminologistandardiseringen ger någon riktig vinst när man ser till 
de administrativa kostnader den medför.

Ändringsförslag 267
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 24 för att på grundval av de 
preliminära förteckningar som har 
överlämnats enligt punkt 3 upprätta en 
standardiserad EU-terminologi för de 
betaltjänster som är gemensamma för 
åtminstone en majoritet av 
medlemsstaterna. Den standardiserade 
EU-terminologin ska omfatta 
gemensamma begrepp för och 
definitioner av de gemensamma 
tjänsterna.

utgår

Or. en

Motivering

Standardisering på EU-nivå skulle bli problematiskt på grund av nationella skillnader, 
språkproblem, olika tolkningar och så vidare. Konsumtionsvanor och förväntningar varierar 
mellan medlemsstaterna. Till exempel används checkar och autogiro sällan eller aldrig i 
Finland, och kontanter används mer och mer sällan. I Finland är andelen autogireringar av 
alla icke-kontantbetalningar bara 4 procent, medan den är mycket högre i Frankrike och 
Tyskland.

Ändringsförslag 268
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 24 för att på grundval av de 
preliminära förteckningar som har 
överlämnats enligt punkt 3 upprätta en 
standardiserad EU-terminologi för de 
betaltjänster som är gemensamma för 
åtminstone en majoritet av 
medlemsstaterna. Den standardiserade 
EU-terminologin ska omfatta 

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 24 för att på grundval av de 
preliminära förteckningar som har 
överlämnats enligt punkt 3 upprätta en 
standardiserad EU-förteckning över de 
betaltjänster som är gemensamma för 
åtminstone en majoritet av 
medlemsstaterna. Den standardiserade 
EU-förteckningen ska omfatta definitioner 
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gemensamma begrepp för och 
definitioner av de gemensamma 
tjänsterna.

som alltså förklarar de gemensamma 
tjänster som används i åtminstone en 
majoritet av medlemsstaterna. Denna 
förteckning skulle göra det lättare för 
konsumenterna att jämföra tjänster över 
gränserna.

Or. en

Ändringsförslag 269
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 24 för att på grundval av de 
preliminära förteckningar som har 
överlämnats enligt punkt 3 upprätta en 
standardiserad EU-terminologi för de 
betaltjänster som är gemensamma för 
åtminstone en majoritet av 
medlemsstaterna. Den standardiserade 
EU-terminologin ska omfatta gemensamma 
begrepp för och definitioner av de
gemensamma tjänsterna.

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 24 för att på grundval av de 
preliminära förteckningar som har 
överlämnats enligt punkt 3 upprätta en 
standardiserad EU-terminologi för de 
tjänster som är knutna till ett betalkonto 
och som är gemensamma för åtminstone en 
majoritet av medlemsstaterna. Den 
standardiserade EU-terminologin ska 
omfatta gemensamma begrepp för och 
definitioner av de gemensamma tjänsterna. 
Endast en beteckning ska användas för 
varje enskild tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 270
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
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anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 24 för att på grundval av de 
preliminära förteckningar som har 
överlämnats enligt punkt 3 upprätta en 
standardiserad EU-terminologi för de 
betaltjänster som är gemensamma för 
åtminstone en majoritet av 
medlemsstaterna. Den standardiserade 
EU-terminologin ska omfatta gemensamma 
begrepp för och definitioner av de 
gemensamma tjänsterna.

anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 24 för att på grundval av de 
preliminära förteckningar som har 
överlämnats enligt punkt 3 upprätta en 
standardiserad EU-terminologi för de 
tjänster som är knutna till ett betalkonto 
och som är gemensamma för åtminstone en 
majoritet av medlemsstaterna. Den 
standardiserade EU-terminologin ska 
omfatta gemensamma begrepp för och 
definitioner av de gemensamma tjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 271
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 24 för att på grundval av de 
preliminära förteckningar som har 
överlämnats enligt punkt 3 upprätta en 
standardiserad EU-terminologi för de 
betaltjänster som är gemensamma för 
åtminstone en majoritet av 
medlemsstaterna. Den standardiserade 
EU-terminologin ska omfatta gemensamma 
begrepp för och definitioner av de 
gemensamma tjänsterna.

4. Kommissionen kan med hjälp av 
riktlinjer på grundval av de preliminära 
förteckningar som har överlämnats enligt 
punkt 3 föreslå en standardiserad 
EU-terminologi för de betaltjänster som är 
gemensamma för åtminstone en majoritet 
av medlemsstaterna. Den standardiserade 
EU-terminologin ska omfatta gemensamma 
begrepp för och definitioner av de 
gemensamma tjänsterna.

Or. de

Ändringsförslag 272
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4



PE516.948v02-00 106/169 AM\1002483SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 24 för att på grundval av de 
preliminära förteckningar som har 
överlämnats enligt punkt 3 upprätta en 
standardiserad EU-terminologi för de 
betaltjänster som är gemensamma för 
åtminstone en majoritet av 
medlemsstaterna. Den standardiserade 
EU-terminologin ska omfatta gemensamma 
begrepp för och definitioner av de 
gemensamma tjänsterna.

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 24 för att på grundval av de 
preliminära förteckningar som har 
överlämnats enligt punkt 3 upprätta en 
standardiserad EU-terminologi för de 
betaltjänster som är gemensamma för 
åtminstone en majoritet av 
medlemsstaterna. Den standardiserade 
EU-terminologin ska vara tydlig och 
kortfattad och omfatta gemensamma 
begrepp för och definitioner av de 
gemensamma tjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 273
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När de delegerade akter som avses i 
punkt 4 har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning 
ska varje medlemsstat utan dröjsmål 
införliva den standardiserade 
EU-terminologi som har antagits enligt 
punkt 4 i den preliminära förteckning 
som avses i punkt 1 och offentliggöra den 
förteckningen.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 274
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När de delegerade akter som avses i 
punkt 4 har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning 
ska varje medlemsstat utan dröjsmål 
införliva den standardiserade 
EU-terminologi som har antagits enligt 
punkt 4 i den preliminära förteckning 
som avses i punkt 1 och offentliggöra den 
förteckningen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 275
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När de delegerade akter som avses i 
punkt 4 har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning ska 
varje medlemsstat utan dröjsmål införliva
den standardiserade EU-terminologi som 
har antagits enligt punkt 4 i den 
preliminära förteckning som avses i 
punkt 1 och offentliggöra den 
förteckningen.

5. När de delegerade akter som avses i 
punkt 4 har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning ska 
varje medlemsstat utan dröjsmål 
offentliggöra den standardiserade 
EU-förteckning som har antagits enligt 
punkt 4.

Or. en

Ändringsförslag 276
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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5. När de delegerade akter som avses i 
punkt 4 har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning ska 
varje medlemsstat utan dröjsmål införliva 
den standardiserade EU-terminologi som 
har antagits enligt punkt 4 i den 
preliminära förteckning som avses i 
punkt 1 och offentliggöra den 
förteckningen.

5. När de delegerade akter som avses i 
punkt 4 har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning ska 
varje medlemsstat utan dröjsmål införliva 
den standardiserade EU-terminologi som 
har antagits enligt punkt 4 i den 
preliminära förteckning som avses i 
punkt 1 och offentliggöra den 
förteckningen. Eventuella 
betalkontoavgifter som står med i denna 
förteckning behöver inte vara lagliga i 
alla medlemsstater. Respektive 
medlemsstats lagar och regler ska avgöra 
om en viss avgift får tillämpas i denna 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Även om en standardiserad EU-terminologi för betalkontoavgifter införs, måste hänsyn tas 
till skillnader i de enskilda ländernas juridiska system när det gäller tillämpning av sådana 
avgifter. Ändringsförslaget baseras på ett bidrag från VZBV (tyska föreningen för 
konsumentskyddsorganisationer).

Ändringsförslag 277
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer, innan de ingår avtal 
om ett betalkonto med en konsument, ger 
konsumenten ett dokument med 
avgiftsinformation som omfattar den 
förteckning över de mest representativa 
tjänsterna som avses i artikel 3.5 och 
motsvarande avgifter för varje tjänst.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer, innan de ingår avtal 
om ett betalkonto med en konsument, ger 
konsumenten ett uttömmande dokument 
med avgiftsinformation som framhäver
den förteckning över de mest 
representativa tjänsterna som avses i 
artikel 3.5 och motsvarande avgifter för 
varje tjänst. Om betaltjänstleverantören 
ändrar avgifterna ska konsumenterna
informeras uttömmande och skriftligt om 
dessa ändringar.



AM\1002483SV.doc 109/169 PE516.948v02-00

SV

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget baseras på bidrag från den Europeiska plattformen för sociala 
icke-statliga organisationer och den tyska föreningen för oberoende 
socialarbetsorganisationer.

Ändringsförslag 278
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer, innan de ingår avtal 
om ett betalkonto med en konsument, ger 
konsumenten ett dokument med 
avgiftsinformation som omfattar den 
förteckning över de mest representativa 
tjänsterna som avses i artikel 3.5 och 
motsvarande avgifter för varje tjänst.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer, innan de ingår avtal 
om ett betalkonto med en konsument, ger 
konsumenten ett dokument med 
avgiftsinformation som omfattar den 
förteckning över de mest representativa 
tjänsterna som avses i artikel 3.5 och 
motsvarande avgifter för varje tjänst samt 
alla andra eventuella tjänster och avgifter 
som är knutna till kontot.

Or. en

Motivering

Dokumentet med avgiftsinformation ska ge konsumenten en helhetsbild av alla kostnader som
kopplade till betalkontot.

Ändringsförslag 279
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer, innan de ingår avtal 
om ett betalkonto med en konsument, ger 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer, innan de ingår avtal 
om ett betalkonto med en konsument, ger 
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konsumenten ett dokument med 
avgiftsinformation som omfattar den 
förteckning över de mest representativa 
tjänsterna som avses i artikel 3.5 och 
motsvarande avgifter för varje tjänst.

konsumenten ett dokument med 
avgiftsinformation som omfattar den 
förteckning över de mest representativa 
tjänsterna som avses i artikel 3.1 och 
motsvarande avgifter för varje tjänst. Vid 
avgiftsförändringar måste kunderna på 
lämpligt sätt informeras om de nya 
avgiftsbestämmelserna.

Or. de

Ändringsförslag 280
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer, innan de ingår avtal 
om ett betalkonto med en konsument, ger
konsumenten ett dokument med 
avgiftsinformation som omfattar den 
förteckning över de mest representativa 
tjänsterna som avses i artikel 3.5 och 
motsvarande avgifter för varje tjänst.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer, i god tid innan de 
ingår avtal om ett betalkonto med en 
konsument, informerar konsumenten och
ger honom eller henne ett dokument med 
avgiftsinformation som omfattar den 
förteckning över de mest representativa 
tjänsterna som avses i artikel 3.5 och 
motsvarande avgifter för varje tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 281
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer, innan de ingår avtal 
om ett betalkonto med en konsument, ger 
konsumenten ett dokument med 
avgiftsinformation som omfattar den 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer, innan de ingår avtal 
om ett betalkonto med en konsument, ger 
konsumenten ett dokument med 
avgiftsinformation som omfattar den 
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förteckning över de mest representativa 
tjänsterna som avses i artikel 3.5 och 
motsvarande avgifter för varje tjänst.

förteckning över de mest representativa 
tjänsterna som avses i artikel 3.1 och 
motsvarande avgifter för varje tjänst.

Or. en

Motivering

Med anledning av den föreslagna strykningen av 3.5.

Ändringsförslag 282
Peter Simon, Udo Bullmann

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om de avgifter som ska betalas ändras 
ska betaltjänstleverantören inför kunden 
motivera ändringen och lämna skriftlig 
information om ändringens storlek.

Or. de

Ändringsförslag 283
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna inte tillåts ta ut 
några avgifter som inte förtecknats i 
dokumentet med avgiftsinformation.

Or. en
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Motivering

Detta krävs för att säkerställa att dokumentet med avgiftsinformation är uttömmande 
(BEUC).

Ändringsförslag 284
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna inte tillämpar 
några avgifter som inte uttryckligen 
nämns i dokumentet med 
avgiftsinformation.

Or. en

Motivering

Konsumenterna måste kunna vara säkra på att det inte tillkommer några ”dolda” avgifter 
som inte står med i dokumentet med avgiftsinformation.

Ändringsförslag 285
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Betaltjänstleverantörerna tillåts inte ta 
ut några avgifter som inte står i det 
utlämnade dokumentet med 
avgiftsinformation.

Or. en

Ändringsförslag 286
Syed Kamall
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en eller flera av de betaltjänster som 
avses i punkt 1 erbjuds som en del av ett 
paket med finansiella tjänster ska det av 
dokumentet med avgiftsinformation 
framgå vilka av de tjänster som avses i 
punkt 1 som ingår i paketet, avgiften för 
paketet i sin helhet samt avgiften för varje 
tjänst som inte avses i punkt 1.

2. Om en eller flera av de betaltjänster som 
avses i punkt 1 erbjuds som en del av ett 
paket med betaltjänster mot en 
paketavgift, ska hela paketavgiften, vilka 
tjänster som ingår i paketet och avgifter för 
eventuella betaltjänster som inte ingår i 
paketavgiften framgå av dokumentet med 
avgiftsinformation.

Or. en

Motivering

Det bör framgå att det är skillnad mellan konton där flera tjänster ingår och konton som 
paketeras med andra finansiella tjänster, till exempel en hemförsäkring. I det sistnämnda 
fallet går det inte att få tjänsterna separat. Om så är fallet bör det införas ett krav på att 
pakettjänsteleverantören uppmärksammar konsumenten på kostnader för att öppna ett 
betalkonto i ett paketerbjudande och kontrollerar att kunden har rätt till paketerbjudandet.

Ändringsförslag 287
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en eller flera av de betaltjänster som 
avses i punkt 1 erbjuds som en del av ett 
paket med finansiella tjänster ska det av 
dokumentet med avgiftsinformation 
framgå vilka av de tjänster som avses i 
punkt 1 som ingår i paketet, avgiften för 
paketet i sin helhet samt avgiften för varje 
tjänst som inte avses i punkt 1.

2. Om en eller flera av de tjänster som 
avses i punkt 1 erbjuds som en del av ett 
paket med finansiella tjänster ska både 
avgiften för paketet i sin helhet och
respektive avgift för alla tjänster som 
ingår i paketet framgå av dokumentet med 
avgiftsinformation.

Or. en
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Ändringsförslag 288
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en eller flera av de betaltjänster som 
avses i punkt 1 erbjuds som en del av ett 
paket med finansiella tjänster ska det av 
dokumentet med avgiftsinformation framgå 
vilka av de tjänster som avses i punkt 1 
som ingår i paketet, avgiften för paketet i 
sin helhet samt avgiften för varje tjänst 
som inte avses i punkt 1.

2. Om en eller flera av de tjänster som är 
knutna till ett betalkonto och som avses i 
punkt 1 erbjuds som en del av ett paket 
med finansiella tjänster ska det av 
dokumentet med avgiftsinformation framgå 
vilka av de tjänster som avses i punkt 1 
som ingår i paketet, avgiften för paketet i 
sin helhet samt avgiften för varje tjänst 
som inte avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 289
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en eller flera av de betaltjänster som 
avses i punkt 1 erbjuds som en del av ett 
paket med finansiella tjänster ska det av 
dokumentet med avgiftsinformation framgå 
vilka av de tjänster som avses i punkt 1 
som ingår i paketet, avgiften för paketet i 
sin helhet samt avgiften för varje tjänst 
som inte avses i punkt 1.

2. Om en eller flera av de tjänster som är 
knutna till betalkontot och som avses i 
punkt 1 erbjuds som en del av ett paket 
med finansiella tjänster ska det av 
dokumentet med avgiftsinformation framgå 
vilka av de tjänster som avses i punkt 1 
som ingår i paketet, avgiften för paketet i 
sin helhet samt avgiften för varje tjänst 
som inte avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 290
Olle Schmidt
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en eller flera av de betaltjänster som 
avses i punkt 1 erbjuds som en del av ett 
paket med finansiella tjänster ska det av 
dokumentet med avgiftsinformation framgå 
vilka av de tjänster som avses i punkt 1 
som ingår i paketet, avgiften för paketet i 
sin helhet samt avgiften för varje tjänst 
som inte avses i punkt 1.

2. Om en eller flera av de betaltjänster som 
avses i punkt 1 erbjuds som en del av ett 
paket med finansiella tjänster ska det av 
dokumentet med avgiftsinformation framgå 
vilka av de tjänster som avses i punkt 1 
som ingår i paketet, avgiften för paketet i 
sin helhet, huruvida det går att köpa 
tjänsterna separat, samt avgiften för varje 
tjänst som inte avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 291
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en eller flera av de betaltjänster som 
avses i punkt 1 erbjuds som en del av ett 
paket med finansiella tjänster ska det av 
dokumentet med avgiftsinformation framgå 
vilka av de tjänster som avses i punkt 1 
som ingår i paketet, avgiften för paketet i 
sin helhet samt avgiften för varje tjänst 
som inte avses i punkt 1.

2. Om en eller flera av de betaltjänster som 
avses i punkt 1 erbjuds som en del av ett 
paket med finansiella tjänster ska det av 
dokumentet med avgiftsinformation framgå 
vilka av de tjänster som avses i punkt 1 
som ingår i paketet och avgiften för paketet 
i sin helhet.

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att fråga om priser på enskilda tjänster som ingår i ett paket, 
eftersom paketet erbjuds mot en fast månadskostnad. Det skulle vara relativt svårt att avgöra 
priset på en enskild betalning och det skulle inte gynna konsumenternas behov.

Ändringsförslag 292
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en eller flera av de betaltjänster som 
avses i punkt 1 erbjuds som en del av ett 
paket med finansiella tjänster ska det av 
dokumentet med avgiftsinformation framgå 
vilka av de tjänster som avses i punkt 1 
som ingår i paketet, avgiften för paketet i 
sin helhet samt avgiften för varje tjänst 
som inte avses i punkt 1.

2. Om en eller flera av de betaltjänster som 
avses i punkt 1 erbjuds som en del av ett 
paket med finansiella tjänster ska det av 
dokumentet med avgiftsinformation framgå 
vilka av de tjänster som avses i punkt 1 
som ingår i paketet och avgiften för paketet 
i sin helhet.

Or. en

Ändringsförslag 293
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om en eller flera av de betaltjänster som 
avses i punkt 1 erbjuds som en del av ett 
paket med finansiella tjänster ska det av 
dokumentet med avgiftsinformation framgå 
vilka av de tjänster som avses i punkt 1 
som ingår i paketet, avgiften för paketet i 
sin helhet samt avgiften för varje tjänst 
som inte avses i punkt 1.

2. Om en eller flera av de betaltjänster som 
avses i punkt 1 erbjuds som en del av ett 
paket med finansiella tjänster ska det av 
dokumentet med avgiftsinformation framgå 
vilka av de tjänster som avses i punkt 1 
som ingår i paketet och avgiften för paketet
i sin helhet.

Or. en

Ändringsförslag 294
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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3. Rubriken ”dokument med 
avgiftsinformation” ska anges tydligt 
högst upp på första sidan av dokumentet 
med avgiftsinformation, bredvid en 
gemensam symbol som särskiljer 
dokumentet från övrig dokumentation.

utgår

Or. en

Motivering

Ett direktiv behöver inte vara så detaljerat.

Ändringsförslag 295
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rubriken ”dokument med 
avgiftsinformation” ska anges tydligt 
högst upp på första sidan av dokumentet 
med avgiftsinformation, bredvid en 
gemensam symbol som särskiljer 
dokumentet från övrig dokumentation.

utgår

Or. en

Motivering

Prislistan ges till kunden innan ett avtal sluts, se till exempel artiklarna 41 och 42.3 i 
betaltjänstdirektivet.

Ändringsförslag 296
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rubriken ”dokument med 
avgiftsinformation” ska anges tydligt 

utgår
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högst upp på första sidan av dokumentet 
med avgiftsinformation, bredvid en 
gemensam symbol som särskiljer 
dokumentet från övrig dokumentation.

Or. en

Ändringsförslag 297
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Det måste framgå tydligt huruvida 
dokumentet med avgiftsinformation 
hänvisar till tjänster knutna till 
betalkonton som erbjuds på en viss filial 
eller på internet.

Or. en

Ändringsförslag 298
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Det måste framgå tydligt huruvida 
dokumentet med avgiftsinformation 
hänvisar till tjänster knutna till 
betalkonton som erbjuds på en viss filial 
eller på internet.

Or. en

Ändringsförslag 299
Pablo Zalba Bidegain

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Dokumentet med avgiftsinformation 
ska i förekommande fall omfatta 
relevanta tjänster från den fullständiga 
förteckningen över de mest representativa 
tjänsterna som avses i artikel 3.1 och 
motsvarande avgifter för varje tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 300
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger 
konsumenterna tillgång till en ordlista 
som minst omfattar den förteckning över 
betaltjänster som avses i punkt 1 och 
tillhörande definitioner.

utgår

Or. en

Motivering

Den standardiserade förteckning som tillhandahålls av behöriga myndigheter bör räcka.

Ändringsförslag 301
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenterna 
tillgång till en ordlista som minst omfattar 

4. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenterna 
tillgång till en ordlista som omfattar alla 
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den förteckning över betaltjänster som 
avses i punkt 1 och tillhörande definitioner.

tjänster som avses i punkt 1 och 
tillhörande definitioner.

Or. en

Ändringsförslag 302
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenterna 
tillgång till en ordlista som minst omfattar 
den förteckning över betaltjänster som 
avses i punkt 1 och tillhörande definitioner.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenterna 
tillgång till en förteckning över de 
betaltjänster som avses i punkt 1 och 
tillhörande definitioner.

Or. en

Ändringsförslag 303
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenterna 
tillgång till en ordlista som minst omfattar 
den förteckning över betaltjänster som 
avses i punkt 1 och tillhörande definitioner.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenterna 
tillgång till en ordlista som minst omfattar 
den förteckning över tjänster som avses i 
punkt 1 och tillhörande definitioner.

Or. en

Ändringsförslag 304
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska införa en 
skyldighet för betaltjänstleverantörer att 
se till att ordlistan utformas på ett tydligt, 
otvetydigt och icke-tekniskt språk.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att tvinga betaltjänstleverantörerna att tolka förteckningarna 
ytterligare, eftersom förteckningarna ska vara tydliga nog ändå.

Ändringsförslag 305
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska införa en 
skyldighet för betaltjänstleverantörer att se 
till att ordlistan utformas på ett tydligt, 
otvetydigt och icke-tekniskt språk.

5. Medlemsstaterna ska införa en 
skyldighet för betaltjänstleverantörer att se 
till att förteckningen utformas på ett 
tydligt, otvetydigt och icke-tekniskt språk.

Or. en

Ändringsförslag 306
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Betaltjänstleverantörerna ska se till att 
dokumentet med avgiftsinformation och 
ordlistan alltid är tillgängliga för 
konsultation på ett varaktigt medium i 
lokaler som är tillgängliga för 

6. Betaltjänstleverantörerna ska se till att 
dokumentet med avgiftsinformation och 
ordlistan alltid är tillgängliga för 
konsultation på ett varaktigt medium i 
lokaler som är tillgängliga för alla
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konsumenter, och de ska finnas tillgängliga 
i elektronisk form på deras webbplats.

konsumenter, oavsett om de redan är 
kunder till respektive betaltjänstleverantör 
eller inte, och de ska finnas konstant
tillgängliga i lättåtkomlig och 
användarvänlig elektronisk form på deras 
webbplats.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget baseras på ett bidrag från VZBV (tyska föreningen för 
konsumentskyddsorganisationer) och syftar till att dokumentet med avgiftsinformation ska 
finnas tillgängligt på internet för både kunder och icke-kunder till respektive 
betaltjänstleverantör. En nyligen publicerad studie av den tyska konsumentskyddsstiftelsen 
visade att fler än en tredjedel av de ungefär 1 500 tyska banker som hade kontaktats inte 
angav sina räntor vid övertrassering av löpande konton på internet så att de blev tillgängliga 
för konsumenter som inte redan var kund hos dem.

Ändringsförslag 307
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Betaltjänstleverantörerna ska se till att 
dokumentet med avgiftsinformation och 
ordlistan alltid är tillgängliga för 
konsultation på ett varaktigt medium i 
lokaler som är tillgängliga för 
konsumenter, och de ska finnas tillgängliga 
i elektronisk form på deras webbplats.

6. Betaltjänstleverantörerna ska se till att 
dokumentet med avgiftsinformation och 
ordlistan på begäran är tillgängliga för 
konsultation på ett varaktigt medium i 
lokaler som är tillgängliga för 
konsumenter, och de ska finnas tillgängliga 
i elektronisk form på deras webbplats.

Or. en

Motivering

Det skulle vara orimligt att kräva att betaltjänstleverantörerna alltid ska ha kopior av dessa 
ordlistor.

Ändringsförslag 308
Olle Schmidt
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Betaltjänstleverantörerna ska se till att 
dokumentet med avgiftsinformation och 
ordlistan alltid är tillgängliga för 
konsultation på ett varaktigt medium i 
lokaler som är tillgängliga för 
konsumenter, och de ska finnas tillgängliga 
i elektronisk form på deras webbplats.

6. Betaltjänstleverantörerna ska se till att 
dokumentet med avgiftsinformation och 
ordlistan är tillgängliga för konsultation på 
ett varaktigt medium i lokaler som är 
tillgängliga för konsumenter, och de ska 
finnas tillgängliga i elektronisk form på 
deras webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 309
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Betaltjänstleverantörerna ska se till att 
dokumentet med avgiftsinformation och 
ordlistan alltid är tillgängliga för 
konsultation på ett varaktigt medium i 
lokaler som är tillgängliga för 
konsumenter, och de ska finnas tillgängliga 
i elektronisk form på deras webbplats.

6. Betaltjänstleverantörerna ska se till att 
dokumentet med avgiftsinformation och 
ordlistan alltid är tillgängliga för 
konsultation på ett varaktigt medium i 
lokaler som är tillgängliga för 
konsumenter, och de ska finnas tillgängliga 
i elektronisk form på deras webbplats. 
Ordlistan ska finnas tillgänglig på ett 
varaktigt medium vid förfrågan.

Or. en

Ändringsförslag 310
Peter Simon, Udo Bullmann

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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6. Betaltjänstleverantörerna ska se till att 
dokumentet med avgiftsinformation och 
ordlistan alltid är tillgängliga för 
konsultation på ett varaktigt medium i 
lokaler som är tillgängliga för 
konsumenter, och de ska finnas 
tillgängliga i elektronisk form på deras 
webbplats.

6. Betaltjänstleverantörerna ska se till att 
dokumentet med avgiftsinformation och 
ordlistan alltid är tillgängliga för 
konsultation på ett varaktigt medium i 
lokaler som är tillgängliga för 
konsumenter, och de ska vara lätta att 
hitta i elektronisk form på deras webbplats.

Or. de

Ändringsförslag 311
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Betaltjänstleverantörerna ska se till att 
dokumentet med avgiftsinformation och 
ordlistan alltid är tillgängliga för 
konsultation på ett varaktigt medium i 
lokaler som är tillgängliga för 
konsumenter, och de ska finnas tillgängliga 
i elektronisk form på deras webbplats.

6. Betaltjänstleverantörerna ska se till att 
dokumentet med avgiftsinformation och 
den standardiserade förteckningen alltid 
är tillgängliga för konsultation på ett 
varaktigt medium i lokaler som är 
tillgängliga för konsumenter, och de ska 
finnas tillgängliga i elektronisk form på 
deras webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 312
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 26 i syfte att fastställa formatet för 
dokumentet med avgiftsinformation, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken de tjänster som avses i artikel 3.5 

utgår
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ska presenteras i dokumentet med 
avgiftsinformation.

Or. de

Ändringsförslag 313
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 26 i syfte att fastställa formatet för 
dokumentet med avgiftsinformation, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken de tjänster som avses i artikel 3.5 
ska presenteras i dokumentet med 
avgiftsinformation.

utgår

Or. en

Motivering

Formatkraven bör avgöras av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 314
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 26 i syfte att fastställa formatet för 
dokumentet med avgiftsinformation, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken de tjänster som avses i artikel 3.5 
ska presenteras i dokumentet med 
avgiftsinformation.

7. Medlemsstaterna ska fastställa formatet 
för dokumentet med avgiftsinformation, 
dess gemensamma symbol och den ordning 
i vilken de tjänster som avses i artikel 3.5 
ska presenteras i dokumentet med 
avgiftsinformation.
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Or. en

Motivering

Ett sådant dokument bör tas fram på medlemsstatsnivå, för att säkerställa att nationella 
särdrag respekteras.

Ändringsförslag 315
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 26 i syfte att fastställa formatet för 
dokumentet med avgiftsinformation, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken de tjänster som avses i artikel 3.5
ska presenteras i dokumentet med 
avgiftsinformation.

7. Medlemsstaterna ska fastställa formatet 
för dokumentet med avgiftsinformation, 
dess gemensamma symbol och den ordning 
i vilken de tjänster som avses i artikel 3.1
ska presenteras i dokumentet med 
avgiftsinformation.

Or. en

Ändringsförslag 316
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 26 i syfte att fastställa formatet för 
dokumentet med avgiftsinformation, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken de tjänster som avses i artikel 3.5 
ska presenteras i dokumentet med 
avgiftsinformation.

7. Kommissionen ska ges befogenhet att
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 26 i syfte att fastställa formatet för 
dokumentet med avgiftsinformation, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken såväl de tjänster som avses i 
artikel 3.5 som alla andra tjänster ska 
presenteras i dokumentet med 
avgiftsinformation.
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Or. en

Ändringsförslag 317
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Betaltjänstleverantörerna ska 
genomföra förutnämnda bestämmelser 
inom ett år efter att förteckningarna har 
offentliggjorts enligt artikel 3.5 och 
genomförandeakterna har offentliggjorts 
enligt artikel 4.7.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att ge genomförandeperioden för dokumentet med 
avgiftsinformation och ordlistan ett startdatum som inträffar när den standardiserade 
information som krävs faktiskt finns att tillgå och innehåller de investeringar som 
betaltjänstleverantörerna måste genomföra, i synnerhet inom IT. Ändringsförslaget baseras 
på ett bidrag från Deutsche Kreditwirtschaft (tyska kreditväsendets förening).

Ändringsförslag 318
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Betaltjänstleverantörerna ska uppfylla 
ovannämnda skyldigheter inom 
tolv månader från det att förteckningen 
över standardiserade termer och 
definitioner har offentliggjorts enligt 
artikel 3.1 och genomförandeakten har 
antagits enligt punkt 7 i denna 
bestämmelse.

Or. en
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Ändringsförslag 319
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Betaltjänstleverantörerna ska uppfylla 
ovanstående skyldigheter inom 
tolv månader från det att EU:s 
standardiserade förteckning har 
offentliggjorts enligt artikel 3.5 och 
genomförandeakten har antagits enligt 
punkt 7 i denna bestämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 320
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Innan dokumentet med 
avgiftsinformation tillämpas ska det 
prövas av konsumenter för att säkerställa 
att det är användarvänligt.

Or. en

Ändringsförslag 321
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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7b. Innan dokumentet med 
avgiftsinformation och ordlistan tillämpas 
ska de prövas av konsumenter i alla 
medlemsstater för att säkerställa att de är 
användarvänliga.

Or. en

Motivering

Det bör inte vara betaltjänstleverantörer eller offentliga tjänstemän som avgör om 
informationen är användarvänlig. Dokumenten bör prövas med hjälp av faktiska konsumenter 
för att säkerställa att informationen framställs på effektivaste sätt (BEUC).

Ändringsförslag 322
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenten en 
redovisning av samtliga avgifter som har 
tagits ut för deras betalkonto minst en gång 
per år.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer utan kostnad ger 
konsumenten en redovisning av samtliga 
avgifter som har tagits ut för deras 
betalkonto minst en gång per år. Om 
kunden använder en kontokredit på mer 
än 100 euro ska betaltjänstleverantören 
tillhandahålla en månadsvis redovisning 
av avgifterna.

Or. en

Motivering

Dessa kostnader bör redovisas regelbundet för att öka transparensen när det gäller de höga 
avgifter som tas ut för kontokrediter.

Ändringsförslag 323
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenten en 
redovisning av samtliga avgifter som har 
tagits ut för deras betalkonto minst en gång 
per år.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenten en 
redovisning av samtliga avgifter som har 
tagits ut för deras betalkonto samt den 
ränta som har intjänats och betalats ut till 
kontot minst en gång per år.

Or. en

Motivering

Räntorna måste också skrivas ut i redovisningen för att konsumenten ska få en helhetsbild av 
kostnadsprofilen för kontot i fråga.

Ändringsförslag 324
Werner Langen, Burkhard Balz

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenten en 
redovisning av samtliga avgifter som har 
tagits ut för deras betalkonto minst en gång 
per år.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenten en 
redovisning av samtliga avgifter som har 
tagits ut för deras betalkonto minst en gång 
per år. Om tjänster erbjuds inom ramen 
för ett paket med finansiella tjänster för 
vilka en enstaka avgift utgår ska detta 
paket med finansiella tjänster gälla som 
en enstaka tjänst och avgiften som 
enhetsavgift.

Or. de

Ändringsförslag 325
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenten en 
redovisning av samtliga avgifter som har 
tagits ut för deras betalkonto minst en gång 
per år.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenten en 
redovisning av samtliga avgifter som har 
tagits ut för deras betalkonto minst en gång 
per år. Redovisningen kan lämnas till 
konsumenterna på det sätt som parterna 
kommer överens om (till exempel 
elektroniskt eller utskrivna kontoutdrag). 
Betaltjänstleverantörerna ska genomföra 
de tekniska åtgärder som krävs för att 
uppfylla denna skyldighet inom 
tolv månader efter att akten har införts 
enligt punkt 4 i denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 326
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenten en 
redovisning av samtliga avgifter som har 
tagits ut för deras betalkonto minst en gång 
per år.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer på begäran ger 
konsumenten en redovisning av samtliga 
avgifter som har tagits ut för deras 
betalkonto minst en gång per år. 
Redovisningen kan lämnas till 
konsumenterna på det sätt som parterna 
kommer överens om (till exempel 
elektroniskt eller utskrivna kontoutdrag).
Betaltjänstleverantörerna ska genomföra 
de tekniska åtgärder som krävs för att 
uppfylla denna skyldighet inom 
tolv månader efter att akten har införts 
enligt punkt 4 i denna artikel.

Or. en
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Ändringsförslag 327
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenten en 
redovisning av samtliga avgifter som har 
tagits ut för deras betalkonto minst en gång 
per år.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer utan kostnad ger 
konsumenten en redovisning av samtliga 
avgifter som har tagits ut för deras 
betalkonto minst en gång per kvartal, men 
helst en gång per månad.

Or. en

Ändringsförslag 328
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenten en 
redovisning av samtliga avgifter som har 
tagits ut för deras betalkonto minst en gång 
per år.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer på begäran ger 
konsumenten en redovisning av samtliga 
avgifter som har tagits ut för deras 
betalkonto minst en gång per år. Denna 
redovisning kan ges eller göras tillgänglig 
elektroniskt.

Or. en

Motivering

Det skulle vara praktiskt om informationen gavs samtidigt med kontoutdraget, vilket enligt 
betaltjänstdirektivet ska tillhandahållas minst en gång per månad. Denna information bör 
kunna lämnas i elektronisk form, till exempel genom e-banktjänster (se betaltjänstdirektivets 
artikel 43). Kunden får redan information om sina kostnader för tjänsten, specificerade vid 
behov, på sitt bankkontoutdrag (se betaltjänstdirektivets artiklar 38 c, 39 c, 47 c, 48 c och 
43.3 a).
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Ändringsförslag 329
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om betaltjänsterna erbjuds som ett 
paket, ska redovisningen enligt punkt 1 
innehålla avgifterna för hela paketet 
under den relevanta perioden, vilket är en 
avvikelse från 2.1 a och 2.1 b.

Or. en

Motivering

I Finland dras avgifterna från kontot i efterhand, en gång per månad, vilket har 
överenskommits med kunden i förväg. På bankkontoutdraget finns i en separat del
information om vilken period avgifterna gäller, liksom en specificering av tjänster och 
tjänsteavgifter. I Finland är det vanligt med tjänstepaket, och det bör därför räcka med att 
informera kunden om paketpriset. Separata avgifter eller kostnader för enstaka betalningar 
meddelas i samband med respektive betalning.

Ändringsförslag 330
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
konsumenterna meddelas skriftligen när 
en betaltjänstleverantör planerar att 
ändra en avgift. Konsumenterna ska 
meddelas senast en kalendermånad innan 
ändringen träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 331
Philippe De Backer, Olle Schmidt
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstater ska säkerställa att 
konsumenterna meddelas omfattande och 
i god tid, antingen skriftligt eller 
elektroniskt, när en tjänsteleverantör 
planerar att höja sina avgifter innan den 
årliga redovisningen offentliggörs.

Or. en

Ändringsförslag 332
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den enhetsavgift som tas ut för varje 
tjänst, det antal tillfällen tjänsten 
nyttjades under den aktuella perioden 
samt vilka datum tjänsten nyttjades.

utgår

Or. en

Motivering

Detta krav skulle överbelasta konsumenten utan att ge någon större fördel, då mycket av 
denna information redan finns tillgänglig.

Ändringsförslag 333
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den enhetsavgift som tas ut för varje utgår
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tjänst, det antal tillfällen tjänsten 
nyttjades under den aktuella perioden 
samt vilka datum tjänsten nyttjades.

Or. en

Motivering

Detta krav skulle ge kunden en okontrollerbar mängd information. Tjänsterna kan till 
exempel vara betalningar, autogireringar, kortbetalningar eller kontantuttag. Enligt 
betaltjänstdirektivets artiklar 38 c, 39 c, 47 c, 48 c och 43.3 a ska avgifter för enskilda 
betalningstransaktioner meddelas. Ingen överlappande information behövs.

Ändringsförslag 334
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Den enhetsavgift som tas ut för varje 
tjänst, det antal tillfällen tjänsten nyttjades 
under den aktuella perioden samt vilka 
datum tjänsten nyttjades.

(a) Den enhetsavgift som tas ut för varje 
tjänst, det antal tillfällen tjänsten nyttjades 
under den aktuella perioden samt vilka 
datum tjänsten nyttjades eller, i de fall 
konsumenten har köpt olika tjänster i ett 
paket, den avgift som tas ut för paketet.

Or. en

Ändringsförslag 335
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det sammanlagda beloppet för de 
avgifter som har tagits ut för varje 
tillhandahållen tjänst under den aktuella 
perioden.

(b) Det sammanlagda beloppet för de 
avgifter som har tagits ut för varje 
tillhandahållen tjänst under den aktuella 
perioden eller, i de fall konsumenten har 
köpt olika tjänster i ett paket, den 
extraavgift som tas ut per tjänst när 
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konsumenten har överskridit det antal 
tjänster som ingår i paketet och den 
extrakostnad per använd tjänst som inte 
ingår i paketet.

Or. en

Ändringsförslag 336
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det sammanlagda beloppet för de 
avgifter som har tagits ut för alla 
tillhandahållna tjänster under den aktuella 
perioden.

(c) Det sammanlagda beloppet för de
avgifter som har tagits ut för alla 
tillhandahållna tjänster under den aktuella 
perioden, eller, i de fall konsumenten har 
köpt olika tjänster i ett paket, summan av 
de extraavgifter som tas ut när 
konsumenten har överskridit det högsta 
antal tjänster som ingår i paketet och 
summan av extraavgifterna för de 
använda tjänster som inte ingår i paketet.

Or. en

Ändringsförslag 337
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Det genomsnittliga saldot och det 
sammanlagda räntebelopp som erhållits
under den aktuella perioden.

Or. en
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Ändringsförslag 338
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Det sammanlagda räntebelopp som 
erhållits under den aktuella perioden.

Or. en

Ändringsförslag 339
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Den ränta som erhållits och betalats
på kontot under den aktuella perioden.

Or. en

Ändringsförslag 340
Peter Simon, Udo Bullmann

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Räntesatsen vid övertrassering och 
det sammanlagda belopp som erlagts på 
grund av övertrassering under den 
aktuella perioden.

Or. de
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Ändringsförslag 341
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Antalet dagar som kontot varit 
övertrasserat och det sammanlagda 
beloppet som betalats i ränta under den 
aktuella perioden.

Or. en

Ändringsförslag 342
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cb) Antalet dagar som kontot varit 
övertrasserat, aktuell räntesats och det 
sammanlagda beloppet som betalats i 
ränta under den aktuella perioden.

Or. en

Ändringsförslag 343
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) Ett förhandsbesked om vilka avgifter 
som kommer att tas ut följande period och
om avgifter som kommer att tas ut 
följande period ifall inte kunden vidtar 
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vissa åtgärder för att slippa dem. Dessa 
åtgärder måste specificeras i beskedet.

Or. en

Ändringsförslag 344
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) Ett förhandsbesked om vilka avgifter 
som kommer att tas ut under följande 
period.

Or. en

Ändringsförslag 345
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Ett förhandsbesked om vilka 
eventuella ändrade eller höjda avgifter 
som kan komma att tas ut under följande 
period.

Or. en

Ändringsförslag 346
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rubriken ”redovisning av avgifter” ska 
anges tydligt högst upp på första sidan av 
redovisningen, bredvid en gemensam 
symbol som särskiljer dokumentet från 
övrig dokumentation.

utgår

Or. en

Motivering

Denna detaljnivå om dokumentet med avgiftsinformation behövs inte i ett direktiv.

Ändringsförslag 347
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rubriken ”redovisning av avgifter” ska 
anges tydligt högst upp på första sidan av 
redovisningen, bredvid en gemensam 
symbol som särskiljer dokumentet från 
övrig dokumentation.

utgår

Or. en

Motivering

Formatet bör avgöras av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 348
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Rubriken ”redovisning av avgifter” ska 
anges tydligt högst upp på första sidan av 

utgår
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redovisningen, bredvid en gemensam 
symbol som särskiljer dokumentet från 
övrig dokumentation.

Or. en

Ändringsförslag 349
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 26 i syfte att fastställa formatet för 
redovisningen av avgifter, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken de tjänster som avses i artikel 3.5 
ska presenteras i redovisningen av 
avgifter.

4. Medlemsstaterna ska fastställa formatet 
för redovisningen av avgifter som avses i 
artikel 3.1.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör tillåtas fastställa hur avgiftsredovisningen till konsument ska se ut, 
eftersom de då kan ta hänsyn till nationella särdrag.

Ändringsförslag 350
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 26 i syfte att fastställa formatet för 
redovisningen av avgifter, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken de tjänster som avses i artikel 3.5

4. Medlemsstaterna ska fastställa formatet 
för redovisningen av avgifter, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken de tjänster som avses i artikel 3.1
ska presenteras i redovisningen av avgifter.
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ska presenteras i redovisningen av avgifter.

Or. en

Motivering

Denna detaljnivå om dokumentet med avgiftsinformation behövs inte i ett direktiv.

Ändringsförslag 351
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 26 i syfte att fastställa formatet för 
redovisningen av avgifter, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken de tjänster som avses i artikel 3.5
ska presenteras i redovisningen av avgifter.

4. Medlemsstaterna ska fastställa formatet 
för redovisningen av avgifter, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken de tjänster som avses i artikel 3.1
ska presenteras i redovisningen av avgifter.

Or. en

Ändringsförslag 352
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 26 i syfte att fastställa formatet för 
redovisningen av avgifter, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken de tjänster som avses i artikel 3.5 
ska presenteras i redovisningen av avgifter.

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 26 i syfte att fastställa formatet för 
redovisningen av avgifter, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken såväl de tjänster som avses i 
artikel 3.5 som alla övriga tjänster ska 
presenteras i redovisningen av avgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 353
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 26 i syfte att fastställa formatet för 
redovisningen av avgifter, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken de tjänster som avses i artikel 3.5 
ska presenteras i redovisningen av avgifter.

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 25 i syfte att fastställa formatet för 
redovisningen av avgifter, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken de tjänster som avses i artikel 3.5 
ska presenteras i redovisningen av avgifter.

Or. fr

Ändringsförslag 354
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 26 i syfte att fastställa formatet för 
redovisningen av avgifter, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken de tjänster som avses i artikel 3.5
ska presenteras i redovisningen av avgifter.

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 26 i syfte att fastställa formatet för 
redovisningen av avgifter, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken de tjänster som avses i artikel 3.1
ska presenteras i redovisningen av avgifter.

Or. de

Ändringsförslag 355
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Innan avgiftsredovisningen införs ska 
den prövas av konsumenter i alla 
medlemsstater för att säkerställa att den 
är användarvänlig.

Or. en

Ändringsförslag 356
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer i sin 
avtalsinformation och kommersiella 
information i förekommande fall använder 
de begrepp och definitioner som anges i 
den förteckning över mest representativa 
betaltjänster som avses i artikel 3.5.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer i sin 
avtalsinformation och kommersiella 
information i förekommande fall använder 
de definitioner som anges i den förteckning 
över mest representativa betaltjänster som 
avses i artikel 3.5. Betaltjänstleverantörer 
ska uppfylla denna skyldighet inom tolv 
månader efter att EU:s standardiserade 
förteckning har offentliggjorts.

Or. en

Ändringsförslag 357
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer i sin 
avtalsinformation och kommersiella 
information i förekommande fall använder 
de begrepp och definitioner som anges i 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer i sin 
avtalsinformation och kommersiella 
information i förekommande fall använder 
de begrepp och definitioner som anges i 
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den förteckning över mest representativa 
betaltjänster som avses i artikel 3.5.

den förteckning över mest representativa 
betaltjänster som avses i artikel 3.5. 
Betaltjänstleverantörer ska uppfylla 
denna skyldighet inom tolv månader efter 
att förteckningen över standardiserade 
begrepp och definitioner har 
offentliggjorts.

Or. en

Ändringsförslag 358
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer i sin 
avtalsinformation och kommersiella 
information i förekommande fall använder 
de begrepp och definitioner som anges i 
den förteckning över mest representativa 
betaltjänster som avses i artikel 3.5.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer i sin 
avtalsinformation och kommersiella 
information använder de begrepp och 
definitioner som anges i den förteckning 
över tjänster knutna till det betalkonto 
som avses i artikel 3.5.

Or. en

Ändringsförslag 359
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer i sin 
avtalsinformation och kommersiella 
information i förekommande fall använder 
de begrepp och definitioner som anges i 
den förteckning över mest representativa 
betaltjänster som avses i artikel 3.5.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer i sin 
avtalsinformation och kommersiella 
information använder de begrepp och 
definitioner som anges i den förteckning 
över tjänster som avses i artikel 3.5.
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Or. en

Ändringsförslag 360
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer i sin 
avtalsinformation och kommersiella 
information i förekommande fall använder 
de begrepp och definitioner som anges i 
den förteckning över mest representativa 
betaltjänster som avses i artikel 3.5.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer i sin 
avtalsinformation och kommersiella 
information i tillämpliga fall använder de 
begrepp och definitioner som anges i den 
förteckning över mest representativa 
betaltjänster som avses i artikel 3.5.

Or. en

Ändringsförslag 361
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer i sin 
avtalsinformation och kommersiella 
information i förekommande fall använder 
de begrepp och definitioner som anges i 
den förteckning över mest representativa 
betaltjänster som avses i artikel 3.5.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer i sin 
avtalsinformation och kommersiella 
information i förekommande fall använder 
de begrepp och definitioner som anges i 
den förteckning över mest representativa 
betaltjänster som avses i artikel 3.1.

Or. de

Ändringsförslag 362
Sari Essayah
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Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer i sin 
avtalsinformation och kommersiella 
information i förekommande fall använder 
de begrepp och definitioner som anges i
den förteckning över mest representativa 
betaltjänster som avses i artikel 3.5.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer i sin 
avtalsinformation och kommersiella 
information i förekommande fall använder 
de begrepp och definitioner som anges i 
den förteckning över mest representativa 
betaltjänster som avses i artikel 3.1.

Or. en

Motivering

Med anledning av den föreslagna strykningen av 3.5.

Ändringsförslag 363
Sari Essayah, Sampo Terho

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betaltjänstleverantörer får använda 
varumärken för att beteckna sina tjänster i 
sin avtalsinformation och kommersiella 
information, förutsatt att de i 
förekommande fall anger motsvarande 
begrepp i den förteckning som avses i 
artikel 3.5. Betaltjänstleverantörer får inte 
använda namn på varumärken i 
dokumentet med avgiftsinformation eller i 
redovisningen av avgifter.

2. Betaltjänstleverantörer får använda 
varumärken för att beteckna sina tjänster i 
sin avtalsinformation och kommersiella 
information, förutsatt att de i 
förekommande fall anger motsvarande 
begrepp i den förteckning som avses i 
artikel 3.1.

Or. en

Motivering

Information som ges i förväg och i efterhand om tjänsteavgifter är en avgörande del av den 
kommersiella informationen och avtalet med kunden. Hur kan konsumenten koppla samman 
avgifter med avgiftsredovisningen och den standardiserade prislistan om det saknas en 
koppling till varumärket och avtalet? Sista meningen i artikel 6.2 verkar stå i strid med såväl 
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betaltjänstdirektivet och normala konsumentinformationskrav som med artikel 4.2 i detta 
direktiv.

Ändringsförslag 364
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betaltjänstleverantörer får använda 
varumärken för att beteckna sina tjänster i 
sin avtalsinformation och kommersiella 
information, förutsatt att de i 
förekommande fall anger motsvarande 
begrepp i den förteckning som avses i 
artikel 3.5. Betaltjänstleverantörer får inte 
använda namn på varumärken i 
dokumentet med avgiftsinformation eller i 
redovisningen av avgifter.

2. Betaltjänstleverantörer får i dokumentet 
med avgiftsinformation eller 
avgiftsredovisningen använda varumärken 
för att beteckna sina tjänster i sin 
avtalsinformation och kommersiella 
information, förutsatt att de i 
förekommande fall anger motsvarande 
definition i den förteckning som avses i 
artikel 3.5.

Or. en

Ändringsförslag 365
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betaltjänstleverantörer får använda 
varumärken för att beteckna sina tjänster i 
sin avtalsinformation och kommersiella 
information, förutsatt att de i 
förekommande fall anger motsvarande 
begrepp i den förteckning som avses i 
artikel 3.5. Betaltjänstleverantörer får inte 
använda namn på varumärken i 
dokumentet med avgiftsinformation eller i 
redovisningen av avgifter.

2. Betaltjänstleverantörer får använda 
varumärken för att beteckna sina tjänster i 
sin avtalsinformation och kommersiella 
information, förutsatt att de i 
förekommande fall anger motsvarande 
begrepp i den förteckning som avses i 
artikel 3.1. 

Or. de
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Ändringsförslag 366
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betaltjänstleverantörer får använda 
varumärken för att beteckna sina tjänster i 
sin avtalsinformation och kommersiella 
information, förutsatt att de i 
förekommande fall anger motsvarande 
begrepp i den förteckning som avses i 
artikel 3.5. Betaltjänstleverantörer får inte
använda namn på varumärken i 
dokumentet med avgiftsinformation eller i 
redovisningen av avgifter.

2. Betaltjänstleverantörer får använda 
varumärken för att beteckna sina tjänster i 
sin avtalsinformation och kommersiella 
information, förutsatt att de i 
förekommande fall anger motsvarande 
begrepp i den förteckning som avses i 
artikel 3.5. I dokumentet med 
avgiftsinformation eller 
avgiftsredovisningen får
betaltjänstleverantörerna enbart använda 
namn på varumärken som ett tillägg till 
motsvarande term i förteckningen enligt 
artikel 3.5 och måste då sätta dessa namn 
inom parentes.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att öka förståelsen för de informationsdokument som är 
knutna till ett betalkonto. Det baseras på ett bidrag från Deutsche Kreditwirtschaft (tyska 
kreditväsendets förening) och Österreichische Sparkassengruppe (de österrikiska 
sparbankerna).

Ändringsförslag 367
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betaltjänstleverantörer får använda 
varumärken för att beteckna sina tjänster i 
sin avtalsinformation och kommersiella 

2. Betaltjänstleverantörer får använda 
varumärken för att beteckna sina tjänster i 
sin kommersiella information, förutsatt att 
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information, förutsatt att de i 
förekommande fall anger motsvarande 
begrepp i den förteckning som avses i 
artikel 3.5. Betaltjänstleverantörer får inte 
använda namn på varumärken i 
dokumentet med avgiftsinformation eller i 
redovisningen av avgifter.

de i tillämpliga fall anger motsvarande 
begrepp i den förteckning som avses i 
artikel 3.5. Betaltjänstleverantörer får inte 
använda namn på varumärken i 
dokumentet med avgiftsinformation, i 
redovisningen av avgifter eller i sin 
avtalsinformation.

Or. en

Ändringsförslag 368
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår
Jämförelsewebbplatser

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har tillgång till minst en 
webbplats med jämförelser av de avgifter 
som betaltjänstleverantörer tar ut för 
tjänster som erbjuds i fråga om 
betaltjänster på nationell nivå i enlighet 
med punkterna 2 och 3.
2. Medlemsstaterna ska inrätta ett 
frivilligt ackrediteringssystem för 
webbplatser med jämförelser av de 
avgifter som tas ut av 
betaltjänstleverantörer för tjänster som 
erbjuds i samband med betalkonton som 
drivs av privata aktörer. För att beviljas 
ackreditering ska jämförelsewebbplatser 
som drivs av privata aktörer
(a) vara operativt oberoende av alla 
betaltjänstleverantörer,
(b) använda klarspråk och i 
förekommande fall använda de begrepp 
som avses i artikel 3.5,
(c) erbjuda aktuell information,
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(d) ge en tillräckligt omfattande översikt 
över betalkontomarknaden,
(e) erbjuda ett effektivt förfarande för 
förfrågningar och klagomål.
3. Om ingen webbplats ackrediterats i 
enlighet med punkt 2 ska 
medlemsstaterna se till att det inrättas en 
webbplats som drivs av den behöriga 
myndighet som avses i artikel 20 eller en 
annan behörig offentlig myndighet. Om 
en webbplats har ackrediterats i enlighet 
med punkt 2 får medlemsstaterna besluta 
att inrätta en ytterligare webbplats som 
drivs av den behöriga myndighet som 
avses i artikel 20 eller en annan behörig 
offentlig myndighet. Webbplatser som 
drivs av en behörig myndighet enligt 
punkt 1 ska uppfylla kraven i 
punkterna 2 a–e.
4. Medlemsstaterna ska ha rätt att vägra 
bevilja eller dra tillbaka ackreditering 
från privata aktörer om de inte uppfyller 
sina skyldigheter enligt punkt 2.
5. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har tillgång till lämplig 
information om de webbplatser som avses 
i punkt 1. Detta ska i förekommande fall 
omfatta underhåll av ett offentligt register 
över ackrediterade jämförelsewebbplatser.

Or. en

Motivering

Webbplatser för prisjämförelser ingår inte i detta direktiv om betalkonton.

Ändringsförslag 369
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 1. Medlemsstaterna ska se till att 
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konsumenterna har tillgång till minst en 
webbplats med jämförelser av de avgifter 
som betaltjänstleverantörer tar ut för 
tjänster som erbjuds i fråga om 
betaltjänster på nationell nivå i enlighet 
med punkterna 2 och 3.

konsumenterna har tillgång till minst en 
webbplats med jämförelser på nationell 
nivå och i enlighet med punkterna 2 
och 3.

(a) avgifter som betaltjänstleverantörer tar 
ut för tjänster som erbjuds i fråga om 
betaltjänster, och
(b) bestämmande faktorer för nivån på 
den tjänst som erbjuds av 
betaltjänstleverantören, inbegripet antalet 
kontor och antalet uttagsautomater. För 
båda indikatorerna ska, om tillämpligt, 
antalen avseende den specifika 
betaltjänstleverantören och de respektive 
näten av betaltjänstleverantörer 
tillhandahållas. Dessutom ska 
information ges om hur långt det är från 
den jämförande webbplatsanvändaren till 
det närmaste kontoret i vilket 
betaltjänstleverantören bedriver 
verksamhet. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att se till att jämförelsewebbplatsen i tillräcklig grad beaktar 
kontors- och uttagsautomatnäten, vilket därigenom främjar ett effektivare konkurrensbegrepp. 
I kommissionens förslag föreslog man endast en otillräcklig inriktning på priserna. 
Ändringsförslaget har lagts fram på grundval av ett inlägg från Tyska kooperativa 
bankförbundet (Confederation of German Cooperative Banks) och Tyska sparbanksförbundet 
(Confederation of German Savings Banks). 

Ändringsförslag 370
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har tillgång till minst en 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har tillgång till minst en 
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webbplats med jämförelser av de avgifter 
som betaltjänstleverantörer tar ut för 
tjänster som erbjuds i fråga om 
betaltjänster på nationell nivå i enlighet 
med punkterna 2 och 3.

webbplats med jämförelser av de avgifter 
som betaltjänstleverantörer tar ut för 
tjänster som erbjuds i fråga om 
betaltjänster på nationell nivå i enlighet 
med punkterna 2 och 3. Här ska 
konsumenterna även kunna jämföra 
kvaliteten och utbudet av tjänster hos de 
olika leverantörerna.

Or. de

Ändringsförslag 371
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har tillgång till minst en 
webbplats med jämförelser av de avgifter 
som betaltjänstleverantörer tar ut för 
tjänster som erbjuds i fråga om 
betaltjänster på nationell nivå i enlighet 
med punkterna 2 och 3.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har tillgång till minst en 
webbplats där man kan göra jämförelser 
av de avgifter som betaltjänstleverantörer 
tar ut för tjänster som erbjuds i fråga om 
betaltjänster på nationell nivå i enlighet 
med punkterna 2 eller 3.

Or. en

Ändringsförslag 372
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har tillgång till minst en 
webbplats med jämförelser av de avgifter 
som betaltjänstleverantörer tar ut för 
tjänster som erbjuds i fråga om 
betaltjänster på nationell nivå i enlighet 
med punkterna 2 och 3.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har gratis tillgång till minst 
en webbplats med jämförelser av de 
räntesatser som tillämpas och de avgifter 
som betaltjänstleverantörer tar ut för 
tjänster som erbjuds i fråga om 
betaltjänster på nationell nivå i enlighet 
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med punkterna 2 och 3.

Or. en

Ändringsförslag 373
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har tillgång till minst en 
webbplats med jämförelser av de avgifter 
som betaltjänstleverantörer tar ut för 
tjänster som erbjuds i fråga om
betaltjänster på nationell nivå i enlighet 
med punkterna 2 och 3.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har tillgång till minst en 
webbplats med jämförelser av de avgifter 
som betaltjänstleverantörer tar ut för 
tjänster som är kopplade till betaltjänster 
på nationell nivå i enlighet med 
punkterna 2 och 3.

Or. en

Ändringsförslag 374
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska inrätta ett frivilligt 
ackrediteringssystem för webbplatser med 
jämförelser av de avgifter som tas ut av 
betaltjänstleverantörer för tjänster som 
erbjuds i samband med betalkonton som 
drivs av privata aktörer. För att beviljas 
ackreditering ska jämförelsewebbplatser 
som drivs av privata aktörer

2. Medlemsstaterna ska inrätta ett 
obligatoriskt ackrediteringssystem för 
webbplatser med jämförelser av de delar 
för jämförelse som beskrivs i artikel 7.1
som erbjuds i samband med betalkonton 
som drivs av privata aktörer. För att 
beviljas ackreditering ska 
jämförelsewebbplatser som drivs av privata 
aktörer

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att se till att jämförelsewebbplatsen i tillräcklig grad beaktar 
kontors- och uttagsautomatnäten, vilket därigenom främjar ett effektivare konkurrensbegrepp. 
I kommissionens förslag föreslog man endast en snäv inriktning på priserna. 
Ändringsförslaget har lagts fram på grundval av ett inlägg från Tyska kooperativa 
bankförbundet (Confederation of German Cooperative Banks).

Ändringsförslag 375
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska inrätta ett frivilligt 
ackrediteringssystem för webbplatser med 
jämförelser av de avgifter som tas ut av 
betaltjänstleverantörer för tjänster som 
erbjuds i samband med betalkonton som 
drivs av privata aktörer. För att beviljas 
ackreditering ska jämförelsewebbplatser 
som drivs av privata aktörer

2. Medlemsstaterna ska inrätta ett frivilligt 
ackrediteringssystem för webbplatser med 
jämförelser av de räntesatser som 
tillämpas och de avgifter som tas ut av 
betaltjänstleverantörer för tjänster som 
erbjuds i samband med betalkonton som 
drivs av privata aktörer. För att beviljas 
ackreditering ska jämförelsewebbplatser 
som drivs av privata aktörer

Or. en

Ändringsförslag 376
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) vara operativt oberoende av alla 
betaltjänstleverantörer,

(a) vara lagligt oberoende av alla 
betaltjänstleverantörer,

Or. en
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Motivering

Operativt oberoende är inte tillräckligt för att undvika intressekonflikter. Lagligt oberoende 
är den bästa garanten för att jämförelserna inte blir partiska.

Ändringsförslag 377
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) vara operativt oberoende av alla 
betaltjänstleverantörer,

(a) vara finansiellt och operativt oberoende 
av alla betaltjänstleverantörer,

Or. en

Ändringsförslag 378
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) vara operativt oberoende av alla 
betaltjänstleverantörer,

(a) vara oberoende av alla 
betaltjänstleverantörer,

Or. en

Ändringsförslag 379
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) vara operativt oberoende av alla 
betaltjänstleverantörer,

(a) vara operativt oberoende av alla 
betaltjänstleverantörer. Information om 
ägaren och webbplatstillhandahållaren 
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bör vara lättillgänglig och synlig,

Or. en

Ändringsförslag 380
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) tydligt ange deras ägare och 
finansiering,

Or. en

Ändringsförslag 381
Werner Langen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) använda klarspråk och i förekommande 
fall använda de begrepp som avses i 
artikel 3.5,

(b) använda klarspråk och i förekommande 
fall använda de begrepp som avses i 
artikel 3.1,

Or. de

Ändringsförslag 382
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) använda klarspråk och i förekommande
fall använda de begrepp som avses i 
artikel 3.5,

(b) använda klarspråk och i tillämpliga fall 
använda de begrepp som avses i artikel 3.5,

Or. en
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Ändringsförslag 383
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) erbjuda aktuell information, (c) erbjuda aktuell, heltäckande, korrekt 
och konsumentvänlig information,

Or. en

Ändringsförslag 384
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) erbjuda aktuell information, (c) erbjuda aktuell, korrekt, tillförlitlig och 
konsumentvänlig information,

Or. en

Ändringsförslag 385
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) ge en tillräckligt omfattande översikt 
över betalkontomarknaden,

(d) ge en tillräckligt omfattande översikt 
över betalkontomarknaden och acceptera 
ansökningar om att stå med på 
webbplatsen från alla 
betaltjänstleverantörer i den berörda 
medlemsstaten,
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Or. en

Ändringsförslag 386
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) ge en tillräckligt omfattande översikt 
över betalkontomarknaden,

(d) ge en tillräckligt omfattande översikt 
över betalkontomarknaden och 
tillhandahålla information om hur mycket 
av marknadsandelen som deras webbplats 
omfattar,

Or. en

Ändringsförslag 387
Philippe De Backer

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) tillhandahålla information, men inte 
någon form av rekommendationer,

Or. en

Ändringsförslag 388
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) tillhandahålla information, men inte 
någon form av rekommendationer,
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Or. en

Ändringsförslag 389
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om betaltjänstleverantörer får betala 
för att listas på sådana webbplatser, ska 
avgifterna vara icke-diskriminerande och 
anges på webbplatsen.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att undvika partiskhet vad gäller de betaltjänstleverantörer 
som listas på en webbplats på grundval av vem som betalar mest.

Ändringsförslag 390
Jean-Paul Gauzès

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna inte är 
ansvariga för den information som finns
på de ackrediterade eller 
icke-ackrediterade webbplatserna, under 
förutsättning att de inte är ansvariga för 
driften av dem.

Or. en

Ändringsförslag 391
Sven Giegold
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för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Den behöriga europeiska 
tillsynsmyndigheten ska ha befogenheter 
att anta förslag till tekniska normer för att 
definiera normerna för 
jämförelsewebbplatsernas villkor, enligt 
punkt 2, särskilt för bestämmande 
faktorer för den tjänstenivå som erbjuds 
av betaltjänstleverantören, inklusive 
antalet kontor, antalet uttagsautomater 
som innehas av den specifika 
betaltjänstleverantören och den respektive 
gruppen av betaltjänstleverantörer, om 
tillämpligt, såväl som information om hur 
långt från användaren av 
jämförelsewebbplatsen 
betaltjänstleverantörens närmaste kontor 
är beläget.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att garantera effektiva normer för att främja konkurrensen. 
Ändringsförslaget är baserat på ett inlägg från Tyska kooperativa bankförbundet 
(Confederation of German Cooperative Banks) och Tyska sparbanksförbundet (Confederation 
of German Savings Banks).

Ändringsförslag 392
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I syfte att underlätta översikten över 
de avgifter som tas ut av 
betaltjänstleverantörerna i EU ska 
Europeiska kommissionen inrätta en 
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aktuell, oberoende, korrekt, tillförlitlig 
och konsumentvänlig portal som 
tillhandahåller alla länkar till de 
ackrediterade jämförelsewebbplatserna i 
de respektive medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 393
Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Kommissionen ska inrätta och 
kontinuerligt uppdatera en offentligt 
tillgänglig unionswebbportal som 
innehåller länkar till alla 
jämförelsewebbplatser som drivs av 
behöriga myndigheter och ackrediterade 
privata aktörer på nationell nivå.

Or. en

Ändringsförslag 394
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Senast i slutet av 2018 ska även 
europeiska järmförelsewebbplatser för 
avgifter som betaltjänstleverantörer tar ut 
för tjänster kopplade till betalkonton i de 
olika medlemsstaterna ha tagits fram.
Europeiska kommissionen ska senast vid 
denna tidpunkt inrätta en offentlig 
europeisk jämförelsewebbplats som drivs i 
samarbete med 
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Europeiska bankmyndigheten.
Senast vid denna tidpunkt ska 
Europeiska kommissionen genom en 
delegerad akt, i enlighet med artikel 24, 
även ha utvecklat ett frivilligt 
ackrediteringssystem för privata 
europeiska jämförelsewebbplatser. För att 
kunna beviljas ackreditering ska de 
privata europeiska 
jämförelsewebbplatserna respektera alla 
villkor som anges i punkt 2.
Kommissionen ska ha kvar rätten att neka 
eller återkalla ackreditering från privata 
aktörer om de inte följer de skyldigheter 
som anges i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 395
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Europeiska kommissionen ska inrätta 
och kontinuerligt uppdatera en enda 
portal med länkar till de ackrediterade 
jämförelsewebbplatserna för respektive 
medlemsstat och på EU-nivå.
Denna portal ska även ge konsumenterna 
tillgång till en ordlista med unionens 
standardiserade begrepp som antagits 
enligt artikel 3 och riktlinjerna för 
gränsöverskridande byten av betalkonton.
Denna portal ska också offentliggöra och 
tillgängliggöra förteckningen över och 
kontakterna vid de olika nationella 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20.

Or. en
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Ändringsförslag 396
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7a
Unionsportal för jämförelsewebbplatser

1. Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen och 
Europeiska bankmyndigheten vilka 
jämförelsewebbplatser som är i drift i 
enlighet med artikel 7.1 och 7.2.
2. Kommissionen ska i samarbete med 
Europeiska bankmyndigheten inrätta en 
offentligt tillgänglig unionsportal för 
jämförelsewebbplatser på nationell nivå, 
där möjlighet ska finnas att sida vid sida 
jämföra de betalkonton som erbjuds i 
olika medlemsstater. I syfte att 
komplettera denna information ska 
unionsportalen tillhandahålla en ordlista 
med unionens standardiserade begrepp 
som antagits enligt artikel 3.4 och 
praktiska riktlinjer för 
gränsöverskridande byten av betalkonton.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget stöder föredragandens ändringsförslag 57. Det är nödvändigt för att 
underlätta för de allt mer rörliga EU-medborgarna och främja en inre marknad för tjänster 
som är kopplade till betalkonton. 

Ändringsförslag 397
Syed Kamall

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som erbjuder ett 
betalkonto tillsammans med en annan 
tjänst eller produkt inom ramen för ett 
paket informerar konsumenten om 
huruvida det går att köpa betalkontot 
separat, och att leverantören lämnar separat 
information om kostnaderna och
avgifterna i samband med detta.

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 4.2 ska medlemsstaterna se till att 
en betaltjänstleverantör som erbjuder ett 
betalkonto tillsammans med en annan 
finansiell tjänst eller produkt inom ramen 
för ett paket informerar konsumenten om 
huruvida det går att köpa betalkontot 
separat, och, om så är fallet, att 
leverantören lämnar separat information 
om avgifterna i samband med detta, då det 
är möjligt att köpa var och en av de 
finansiella produkterna och tjänsterna 
separat.

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att det finns en skillnad mellan konton som erbjuder en rad olika tjänster 
och konton som har paketerats tillsammans med andra finansiella tjänster som t.ex. 
försäkringar. I det senare fallet är det inte möjligt att dela upp tjänsterna. Ett krav bör införas
för att säkerställa att betaltjänstleverantören meddelar konsumenten om kostnaderna för
öppnande av ett paketerat betalkonto och kontrollerar om kunden har rätt att välja den 
paketerade produkten.

Ändringsförslag 398
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som erbjuder ett 
betalkonto tillsammans med en annan 
tjänst eller produkt inom ramen för ett 
paket informerar konsumenten om 
huruvida det går att köpa betalkontot 
separat, och att leverantören lämnar separat 
information om kostnaderna och avgifterna 
i samband med detta.

Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som erbjuder ett 
betalkonto tillsammans med en annan 
tjänst eller produkt inom ramen för ett 
paket informerar konsumenten om 
huruvida det går att köpa betalkontot 
separat, och att leverantören lämnar separat 
information om de därmed förknippade
kostnaderna och avgifterna.
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Or. en

Ändringsförslag 399
Sharon Bowles

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som erbjuder ett 
betalkonto tillsammans med en annan 
tjänst eller produkt inom ramen för ett 
paket informerar konsumenten om 
huruvida det går att köpa betalkontot 
separat, och att leverantören lämnar separat 
information om kostnaderna och avgifterna 
i samband med detta.

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som erbjuder ett 
betalkonto tillsammans med en annan 
tjänst eller produkt inom ramen för ett 
paket informerar konsumenten om 
huruvida det går att köpa betalkontot 
separat, och att leverantören lämnar separat 
information om kostnaderna och avgifterna 
i samband med detta, i syfte att garantera 
full transparens för
korssubventionsbetalningar.

Or. en

Ändringsförslag 400
Sven Giegold

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som erbjuder ett 
betalkonto tillsammans med en annan 
tjänst eller produkt inom ramen för ett 
paket informerar konsumenten om 
huruvida det går att köpa betalkontot
separat, och att leverantören lämnar separat 
information om kostnaderna och avgifterna 
i samband med detta.

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör, när tjänster som 
ingår i betalkontot med grundläggande 
funktioner såsom det definieras i 
artikel 16 erbjuds tillsammans med andra 
tjänster eller produkter inom ramen för ett 
paket, informerar konsumenten på ett 
lämpligt sätt innan avtal ingås för ett 
betalkonto med konsumenten att det går 
att köpa sådana tjänster separat, och att 
leverantören lämnar separat information 
om kostnaderna och avgifterna i samband 
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med detta.

Or. en

Motivering

Uppbindning (dvs. att tvinga konsumenterna att köpa ett paket då delarna kan tillhandahållas 
separat) bör inte vara tillåtet. Alla tjänster utöver betalkontot måste förtecknas separat och 
konsumenten måste kunna välja om han/hon vill köpa dem. (Ändringsförslaget är grundat på 
förslag från användargruppen för finansiella tjänster och den europeiska 
konsumentorganisationen (BEUC).

Ändringsförslag 401
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som erbjuder ett 
betalkonto tillsammans med en annan 
tjänst eller produkt inom ramen för ett 
paket informerar konsumenten om 
huruvida det går att köpa betalkontot 
separat, och att leverantören lämnar separat 
information om kostnaderna och avgifterna 
i samband med detta.

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som erbjuder ett 
betalkonto tillsammans med en annan 
tjänst eller produkt inom ramen för ett 
paket informerar konsumenten om 
huruvida det går att köpa betalkontot 
separat, och att, om så är fallet,
leverantören lämnar separat information 
om kostnaderna och avgifterna i samband 
med detta.

Or. en

Ändringsförslag 402
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som erbjuder ett 
betalkonto tillsammans med en annan 

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som erbjuder ett 
betalkonto tillsammans med en annan 
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tjänst eller produkt inom ramen för ett 
paket informerar konsumenten om 
huruvida det går att köpa betalkontot 
separat, och att leverantören lämnar separat 
information om kostnaderna och avgifterna 
i samband med detta.

tjänst eller produkt inom ramen för ett 
paket informerar konsumenten vid en 
lämplig tidpunkt före ingåendet av ett 
avtal om ett betalkonto att det går att köpa 
betalkontot separat, och att leverantören 
lämnar separat information om kostnaderna 
och avgifterna i samband med detta.

Or. en

Ändringsförslag 403
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Konsumenten ska separat kunna köpa 
tjänster som inte ingår i betalkontot med 
grundläggande funktioner såsom det 
definieras i artikel 16. 

Or. en

Ändringsförslag 404
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Leverantörer ska dessutom få erbjuda 
kreditprodukter, som separata tjänster, till 
kunder med ett grundläggande 
betalkonto, då detta är lämpligt. 
Tillgången till eller användningen av det 
grundläggande betalkontot bör på inget 
sätt begränsas eller vara beroende av 
köpet av sådana tjänster eller produkter. 

Or. en
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Ändringsförslag 405
Sven Giegold
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas när endast 
betaltjänster enligt definitionen i 
artikel 4.3 i direktiv 2007/64/EG erbjuds 
tillsammans med ett betalkonto.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget utgår eftersom det inte är nödvändigt om punkt 1 tillåter paketering av 
tjänster som omfattas av definitionen av ett grundläggande betalkonto i artikel 16.

Ändringsförslag 406
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Punkt 1 ska inte tillämpas när endast 
betaltjänster enligt definitionen i 
artikel 4.3 i direktiv 2007/64/EG erbjuds 
tillsammans med ett betalkonto.

utgår

Or. en


