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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sammenlignelighed af 
gebyrer i forbindelse med betalingskonti, flytning af betalingskonti og adgang til at 
oprette og anvende betalingskonti med basale funktioner
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2013)0266),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7-
0125/2013),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Udvalget 
om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Retsudvalget (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.
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Ændringsforslag 1Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Et velfungerende indre marked og 
udvikling af en moderne, socialt inklusiv 
økonomi afhænger i stigende grad af 
tilgængeligheden af universale 
betalingstjenester. I lyset af at 
betalingstjenesteudbydere, der følger 
markedets logik, har en tendens til at 
fokusere på kommercielt attraktive 
forbrugere og efterlader sårbare 
forbrugere uden samme valg af 
produkter, skal ny lovgivning i denne 
henseende være en del af en intelligent 
økonomisk strategi for Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Der kan dog gøres mere for at forbedre 
og udvikle det indre marked for 
detailbankydelser. Navnlig den manglende 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
gebyrer samt problemerne med at skifte 
bankkonto forhindrer fortsat udfoldelsen 
af et fuldt integreret marked.

(3) Der skal dog, som anført i Europa-
Parlamentets beslutning af 4. juli 2012 
med henstillinger til Kommissionen om 
adgang til basale bankydelser, gøres mere 
for at forbedre og udvikle det indre marked 
for detailbankydelser. Denne udvikling bør 
ledsages af bestræbelser for at få den 
finansielle sektor i Unionen til at tjene 
virksomheder og forbrugere. Aktuelt 
forhindrer den manglende 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
gebyrer samt problemerne med at skifte 
bankkonto fortsat udfoldelsen af et fuldt 
integreret marked. Problemet med 
divergerende produktkvalitet og 
begrænset konkurrence inden for 
detailbankydelser skal tackles, og der skal 
opnås standarder af høj kvalitet.
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Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Det er vigtigt for forbrugerne at kunne 
forstå gebyrer, således at de kan 
sammenligne tilbud fra forskellige
betalingstjenesteudbydere og træffe 
informerede beslutninger om, hvilken 
konto der bedst modsvarer deres behov. 
Gebyrer kan ikke sammenlignes, hvis 
betalingstjenesteudbyderne anvender 
forskellig terminologi for de samme 
betalingstjenester og præsenterer 
oplysningerne forskelligt. Standardiseret 
terminologi kombineret med målrettede 
oplysninger om gebyrer for de mest 
repræsentative betalingstjenester 
præsenteret på en ensartet måde kan være 
en hjælp til forbrugerne til både at forstå og 
sammenligne gebyrer.

(11) Det er vigtigt for forbrugerne at kunne 
forstå gebyrer, således at de kan 
sammenligne tilbud fra forskellige 
betalingstjenesteudbydere og træffe 
informerede beslutninger om, hvilken 
konto der bedst modsvarer deres behov.
Forbrugerne skal ligeledes gives 
fuldstændig forudgående 
gennemsigtighed i gebyrer og afgifter, så 
de har mulighed for en ansvarlig og 
bæredygtig forvaltning af deres 
finansielle anliggender. Gebyrer kan ikke 
sammenlignes, hvis 
betalingstjenesteudbyderne anvender 
forskellig terminologi for de samme 
betalingstjenester og præsenterer 
oplysningerne forskelligt. Standardiseret 
terminologi for de mest repræsentative 
betalingstjenester og andre gebyrer i 
forbindelse med betalingskonti
præsenteret på en ensartet måde kan
sammen med fuldstændige oplysninger 
om gebyrer være en hjælp til forbrugerne 
til både at forstå og sammenligne gebyrer.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Hvad der vil gavne forbrugerne mest, 
er kortfattede oplysninger, som er nemme 
at sammenligne de forskellige 

(12) Hvad der vil gavne forbrugerne mest, 
er oplysninger, som er så kortfattede som 
muligt, standardiserede og nemme at 
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betalingstjenesteudbydere imellem. De 
værktøjer, der stilles til rådighed for 
forbrugerne, til sammenligning af tilbud
om betalingskonti, vil ikke virke positivt, 
hvis den tid, det tager at gennemgå lange 
lister over gebyrer for forskellige tilbud, 
ikke står mål med fordelen ved at vælge 
det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 
Derfor bør terminologien for gebyrer kun 
standardiseres for de mest repræsentative 
udtryk og definitioner i medlemsstaterne, 
så man undgår risikoen for, at der gives 
for mange oplysninger.

sammenligne de forskellige 
betalingstjenesteudbydere imellem. De 
værktøjer, der stilles til rådighed for 
forbrugerne, til sammenligning af tilbud 
bør være mangfoldige, og der bør udføres 
forbrugertest. På dette trin bør
terminologien for gebyrer kun 
standardiseres for de mest repræsentative 
udtryk og definitioner i medlemsstaterne, 
så man fremmer en hurtig gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Terminologien for gebyrer bør 
fastlægges af kompetente nationale 
myndigheder, så der kan tages hensyn til 
de lokale markeders særkendetegn. For at 
blive betragtet som repræsentativ bør en 
tjenesteydelse være omfattet af et gebyr 
hos mindst en betalingstjenesteudbyder i 
medlemsstaterne. Desuden bør 
terminologien for gebyrer, når det er 
muligt, standardiseres på EU-plan for at 
muliggøre sammenligning i hele Unionen. 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
(EBA) bør etablere retningslinjer, som 
medlemsstaterne kan støtte sig til, når de 
fastlægger de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan.

(13) Terminologien for gebyrer bør 
fastlægges af kompetente nationale 
myndigheder, så der kan tages hensyn til 
de lokale markeders særkendetegn. For at 
blive betragtet som repræsentativ bør en 
tjenesteydelse være omfattet af et gebyr 
hos mindst en betalingstjenesteudbyder i 
medlemsstaterne. Desuden bør 
terminologien for gebyrer, når det er 
muligt, standardiseres på EU-plan for at 
muliggøre sammenligning i hele Unionen. 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
(EBA) bør etablere retningslinjer, som 
medlemsstaterne kan støtte sig til, når de 
fastlægger de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. For at opnå en 
effektiv anvendelse af standardiseret 
terminologi bør sådanne definitioner være 
tilstrækkeligt brede.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at gøre det nemmere for 
forbrugerne at sammenligne gebyrer for 
betalingskonti i det indre marked bør 
betalingstjenesteudbyderne stille en liste 
over gebyrer, der opkræves for de tjenester, 
der er opstillet i forbindelse med den
standardiserede terminologi, til rådighed 
for forbrugerne. Dette forventes også at 
bidrage til at skabe lige vilkår for 
kreditinstitutter, der konkurrerer med 
hinanden på markedet for betalingskonti. 
Gebyroplysningsdokumentet bør kun
indeholde oplysninger om de mest 
repræsentative betalingstjenester i hver 
medlemsstat og bør anvende de udtryk og 
definitioner, der er fastlagt på EU-plan, 
når det er relevant. For at hjælpe 
forbrugerne med at forstå de gebyrer, de 
skal betale for deres betalingskonto, bør 
der stilles et glossar med forklaringer af 
mindst de gebyrer og tjenesteydelser, der er 
omfattet af listen, til rådighed for dem. 
Glossaret bør fungere som et nyttigt 
værktøj til at fremme en bedre forståelse af 
gebyrer og dermed medvirke til at sætte 
forbrugerne i stand til at vælge fra et 
bredere udvalg af betalingskontotilbud. 
Betalingstjenesteudbyderne bør også 
forpligtes til mindst en gang om året at 
oplyse forbrugerne om alle de gebyrer, der 
er opkrævet i forbindelse med deres konto. 
Disse oplysninger bør gives i form af en til 
formålet udarbejdet sammenfatning. Den
bør indeholde en fuldstændig oversigt over 
de opkrævede gebyrer, så forbrugeren kan
forstå, hvad der er betalt for, og tage 
stilling til, om han/hun bør ændre sit 
forbrugsmønster eller skifte til en anden 
udbyder. Hvis de oplysninger, der gives 
om gebyrer efterfølgende, dækker de 
samme tjenester som de oplysninger, der 
gives på forhånd, vil den positive virkning 

(15) For at gøre det nemmere for 
forbrugerne at sammenligne gebyrer for 
betalingskonti i det indre marked bør 
betalingstjenesteudbyderne stille en
fuldstændig liste over gebyrer, der 
opkræves for alle de tjenester, der er
forbundet med betalingskonti, om muligt 
ved hjælp af standardiserede betingelser 
og definitioner til rådighed for 
forbrugerne. Hvor det er relevant, bør der i 
dokumentet med gebyroplysninger 
udelukkende anvendes de definitioner, 
som er fastlagt på EU-plan. Dette 
forventes også at bidrage til at skabe lige 
vilkår for kreditinstitutter, der konkurrerer 
med hinanden på markedet for 
betalingskonti. For at forbrugerne kan 
foretage et oplyst valg, bør
gebyroplysningsdokumentet også 
informere forbrugeren om, hvorvidt 
kontoen er forbundet med en 
indskudsgarantiordning, samt indeholde
mindst to uafhængige vurderinger af 
betalingsudbyderens kreditværdighed, 
hvor dette er tilgængeligt. For at hjælpe 
forbrugerne med at forstå de gebyrer, de 
skal betale for deres betalingskonto, bør 
der stilles et glossar med tydelige, ikke-
tekniske og utvetydige forklaringer af 
mindst de gebyrer og tjenesteydelser, der er 
omfattet af listen, til rådighed for dem. 
Glossaret bør fungere som et nyttigt 
værktøj til at fremme en bedre forståelse af 
gebyrer og dermed medvirke til at sætte 
forbrugerne i stand til at vælge fra et 
bredere udvalg af betalingskontotilbud. 
Betalingstjenesteudbyderne bør også 
forpligtes til månedligt og årligt 
vederlagsfrit at oplyse forbrugerne om alle 
de gebyrer, der er opkrævet i forbindelse 
med deres konto. Disse oplysninger bør 
gives i form af en til formålet udarbejdet 
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være optimal. sammenfatning. En sådan personlig 
kontoopgørelse bør indeholde en 
fuldstændig oversigt over optjent rente, de 
opkrævede gebyrer og meddelelser om 
ændringer i gebyrer eller renter.
Forbrugeren bør også gives de nødvendige 
oplysninger for at forstå, hvad der er betalt 
for, og tage stilling til, om han/hun bør 
ændre sit forbrugsmønster eller skifte til en 
anden udbyder.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) For at sikre ensartet anvendelse af den 
gældende EU-terminologi i hele Unionen 
bør medlemsstaterne forpligte 
betalingstjenesteudbyderne til at anvende 
EU-terminologien sammen med den 
resterende standardiserede nationale 
terminologi, som er udpeget i den 
foreløbige liste, når de kommunikerer med 
forbrugerne, herunder i 
gebyroplysningsdokumentet og
gebyropgørelsen. 
Betalingstjenesteudbydere kan anvende 
handelsnavne for tjenesteydelser, undtagen 
i gebyroplysningsdokumentet og
gebyropgørelsen.

(17) For at sikre ensartet anvendelse af den 
gældende EU-terminologi i hele Unionen 
bør medlemsstaterne forpligte 
betalingstjenesteudbyderne til at anvende 
EU-terminologien sammen med den 
resterende standardiserede nationale 
terminologi, som er udpeget i den 
foreløbige liste, når de kommunikerer med 
forbrugerne, herunder i 
gebyroplysningsdokumentet og den 
personlige kontoopgørelse. 
Betalingstjenesteudbydere kan anvende 
handelsnavne, undtagen i 
gebyroplysningsdokumentet eller den 
personlige kontoopgørelse, forudsat at 
dette sker som supplement til den 
standardiserede terminologi og som en 
sekundær betegnelse for den tilbudte 
tjeneste eller konto.

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) Sammenligningswebsteder er et 
effektivt middel for forbrugerne til at 
vurdere forskellige betalingskontotilbud et 
enkelt sted. Disse websteder kan 
tilvejebringe den rette balance mellem 
behovet for klare og kortfattede, men ikke 
desto mindre fuldstændige og fuldt 
dækkende oplysninger, idet de giver 
brugerne mulighed for at få mere 
detaljerede oplysninger, hvis de ønsker det. 
Webstederne kan også reducere udgifterne 
til søgning af information, da forbrugerne 
ikke behøver at indhente oplysninger hos 
de forskellige betalingstjenesteudbydere.

(18) Uafhængige
sammenligningswebsteder kan være et 
effektivt middel for forbrugerne til at 
vurdere forskellige betalingskontotilbud et 
enkelt sted, forudsat at forbrugerne 
mener, at oplysningerne er troværdige, 
upartiske og gennemsigtige. Sådanne
websteder kan tilvejebringe den rette 
balance mellem behovet for klare og 
kortfattede, men ikke desto mindre 
fuldstændige og fuldt dækkende 
oplysninger, idet de giver brugerne 
mulighed for at få generelle såvel som 
personlige og mere detaljerede 
oplysninger, hvis de ønsker det. 
Webstederne kan også reducere udgifterne 
til søgning af information, da forbrugerne 
ikke behøver at indhente oplysninger hos 
de forskellige betalingstjenesteudbydere.
Det er af afgørende betydning, at 
forbrugerne underrettes om 
tilgængeligheden af pålidelige 
sammenligningswebsteder. Kompetente 
myndigheder bør derfor gennemføre 
offentlige oplysningskampagner.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at kunne indhente upartiske 
oplysninger om bankgebyrer bør 
forbrugerne have adgang til 
sammenligningswebsteder, som er
operationelt uafhængige af 

(19) For at kunne indhente upartiske 
oplysninger om bankgebyrer og renter bør 
forbrugerne have adgang til 
sammenligningswebsteder, som er
offentligt tilgængelige og uafhængige af 
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betalingstjenesteudbydere. 
Medlemsstaterne bør derfor sikre, at 
mindst ét websted af denne art er 
tilgængeligt for forbrugerne på deres 
respektive områder.
Sammenligningswebsteder kan drives af 
de kompetente myndigheder, andre 
offentlige myndigheder og/eller 
akkrediterede private operatører. 
Medlemsstaterne bør indføre en frivillig 
akkrediteringsordning, således at private 
operatører, der driver 
sammenligningswebsteder, kan ansøge om 
akkreditering i henhold til bestemte 
kvalitetskriterier. Hvis der ikke er blevet 
akkrediteret noget privat drevet websted, 
bør der oprettes et 
sammenligningswebsted, som drives af en 
kompetent myndighed eller en anden 
offentlig myndighed. Et sådant websted 
bør også efterleve kvalitetskriterierne.

betalingstjenesteudbydere. 
Medlemsstaterne bør derfor sikre, at de har 
adgang til mindst ét uafhængigt og 
offentlig tilgængeligt websted, som drives
af eller for en kompetent myndighed eller 
af en anden kompetent offentlig 
myndighed på deres respektive områder.
Sådanne websteder bør indeholde 
supplerende oplysninger om 
standardiseret EU-terminologi, 
forbrugeres ret til adgang til 
betalingskonti og procedurer for flytning 
på nationalt plan og EU-plan.
Medlemsstaterne bør for at øge 
forbrugernes tillid til yderligere 
tilgængelige sammenligningswebsteder
indføre en frivillig akkrediteringsordning, 
således at private operatører, der driver 
sammenligningswebsteder, kan ansøge om 
akkreditering i henhold til bestemte 
kvalitetskriterier eller kriterier om 
upartiskhed. For at øge tilgængeligheden 
af sammenligningsoplysninger om 
gebyrer og renter for mobile forbrugere, 
bør Kommissionen i samarbejde med EBA 
oprette en EU-portal for 
sammenligningswebsteder i 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Forbrugerne har kun incitament til at 
flytte deres konti, hvis proceduren ikke 
indebærer en uforholdsmæssigt stor 
administrativ og finansiel byrde. 
Proceduren for flytning af en 
betalingskonto til en anden 
betalingstjenesteudbyder bør være klar og
hurtig. Eventuelle gebyrer, som 
betalingstjenesteudbyderne opkræver i 

(21) Forbrugerne har kun incitament til at 
flytte deres konti, hvis de potentielle 
fordele ikke vejer tungere end den 
formodede risiko, og hvis proceduren ikke 
indebærer en uforholdsmæssigt stor 
administrativ og finansiel byrde. 
Proceduren for flytning af en 
betalingskonto til en anden 
betalingstjenesteudbyder bør være klar, 
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forbindelse med flytningsservice, bør 
modsvare de udgifter, de faktisk afholder. 
For at kunne indvirke positivt på 
konkurrencen bør flytning også lettes 
grænseoverskridende. Da
grænseoverskridende flytning kan være 
mere kompleks end flytning på nationalt 
plan og kan betyde, at 
betalingstjenesteudbyderne må tilpasse og 
forbedre deres interne procedurer, bør der 
være længere frister for flytning på tværs 
af grænserne. Hvorvidt det er nødvendigt 
at opretholde forskellige tidsfrister, bør 
vurderes i forbindelse med den fornyede 
gennemgang af det foreslåede direktiv.

hurtig og sikker. Dette kan kun opnås, 
såfremt medlemsstaterne tilbyder
automatisk omdirigering af betalinger, 
herunder automatiske meddelelser til 
betalingsmodtagere og betalere. Sådanne 
systemer bør være tilgængelige i 
medlemsstaterne inden 2016. Eventuelle 
gebyrer i forbindelse med flytningsservice
bør kun opkræves af den overførende 
betalingstjenesteudbyder, såfremt 
forbrugeren har haft betalingskontoen i 
mindre end 12 måneder. For at kunne 
indvirke positivt på konkurrencen bør 
flytning også lettes grænseoverskridende. 
Da flytning fra eller til 
betalingstjenesteudbydere uden for det 
fælleseuropæiske betalingsområde 
(SEPA) kan være mere kompleks end 
flytning inden for SEPA og kan betyde, at 
betalingstjenesteudbyderne må tilpasse og 
forbedre deres interne procedurer, bør der 
være længere frister for flytning uden for 
SEPA. Hvorvidt det er nødvendigt at 
opretholde forskellige tidsfrister, bør 
vurderes i forbindelse med den fornyede 
gennemgang af det foreslåede direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) Flytningsproceduren bør være så 
ligetil som muligt for forbrugeren. 
Medlemsstaterne bør derfor sikre, at den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
påtager sig ansvaret for at indlede og 
afvikle proceduren på forbrugerens vegne.

(22) Flytningsproceduren bør være så 
ligetil som muligt for forbrugeren. 
Medlemsstaterne bør derfor sikre, at den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
påtager sig ansvaret for at indlede og 
afvikle proceduren på forbrugerens vegne, 
og at forbrugerne og det relevante 
bankpersonale gøres opmærksomme på 
dette ansvar, og hvordan det påvirker 
flytningen.
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Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Forbrugerne bør kunne anmode den 
modtagende betalingstjenesteudbyder om
at foretage flytningen af alle eller en del af
deres tilbagevendende betalinger og om at
overføre den resterende saldo, ideelt set 
ved et enkelt møde med den modtagende 
betalingstjenesteudbyder. Med henblik 
herpå bør forbrugerne kunne underskrive 
en tilladelse til udførelse af de nævnte 
opgaver. Forud herfor bør forbrugeren 
underrettes om alle etaper af den 
procedure, der er nødvendig for at 
gennemføre flytningen.

(23) Den modtagende 
betalingstjenesteudbyder bør generelt, og 
forudsat at forbrugeren har givet sit 
samtykke, foretage flytningen på 
forbrugerens vegne af deres 
tilbagevendende betalinger og overføre den
eventuelt resterende saldo, ideelt set ved et 
enkelt møde med den modtagende 
betalingstjenesteudbyder. Med henblik 
herpå bør forbrugerne kunne give eller 
afvise at give tilladelse til udførelse af de 
nævnte opgaver. Forud herfor bør 
forbrugeren underrettes om alle etaper af 
den procedure, der er nødvendig for at 
gennemføre flytningen.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 
bredest mulige adgang til sådanne konti 
bør forbrugerne kunne oprette og anvende 
en sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation, f.eks. arbejdsløshed eller 
personlig konkurs, og bopæl. Retten til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat.
Medlemsstaterne bør endvidere sikre, at 
den flytningsservice, som ydes i henhold 
til dette direktiv, også gælder 
betalingskonti med basale funktioner. For 
at sikre den bredest mulige adgang til 
sådanne konti bør forbrugerne kunne 
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basale funktioner i en hvilken som helst 
medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer 
i forbindelse med kundelegitimation.

oprette og anvende en sådan konto, uanset 
deres økonomiske situation, f.eks. 
arbejdsløshed eller personlig konkurs, og 
bopæl.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27a) Retten til at oprette og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i en 
hvilken som helst medlemsstat bør 
desuden indrømmes i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 
om forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer 
i forbindelse med kundelegitimation. Der 
bør findes en mekanisme, som giver 
kunder uden fast adresse mulighed for at 
opfylde kravene i kapitel II i direktiv 
2005/60/EF, og medlemsstaterne bør 
sikre, at denne mekanisme anvendes 
forholdsmæssigt og ikke som et 
uberettiget påskud for at afvise 
kommercielt mindre attraktive kunder.

Or. en



PE514.602v02-00 16/66 PR\941438DA.doc

DA

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 27 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27b) For at sikre at brugere af 
betalingskonti med basale funktioner 
bliver serviceret på en hensigtsmæssig 
måde, bør medlemsstaterne sikre, at 
udbyderne sørger for, at relevante 
medarbejdere er tilstrækkeligt uddannet, 
og at potentielle interessekonflikter ikke 
påvirker disse kunder på en negativ måde.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at mindst 
én betalingstjenesteudbyder tilbyder
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Adgangen hertil bør ikke være 
for vanskelig og bør ikke indebære 
uforholdsmæssigt store udgifter for 
forbrugerne. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne tage højde for faktorer 
såsom beliggenheden af de udpegede 
betalingstjenesteudbydere på deres 
område. For at mindske risikoen for, at 
forbrugere bliver økonomisk ekskluderet, 
bør medlemsstaterne forbedre den 
generelle viden om økonomiske spørgsmål, 
herunder gennem skoleundervisning, og 
bekæmpe overdreven gældsætning. 
Medlemsstaterne bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
bevidstgørelse om økonomiske forhold.

(28) Medlemsstaterne bør pålægge de 
betalingstjenesteudbydere, som udbyder 
betalingskonti som en integreret del af 
deres normale virksomhed, at tilbyde
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner. Adgangen hertil bør ikke være 
for vanskelig og bør ikke indebære 
uforholdsmæssigt store udgifter for 
forbrugerne. Eventuelle undtagelser bør 
derfor baseres på objektive og restriktive 
kriterier og bør ikke underminere 
forbrugernes ret til adgang. For at 
mindske risikoen for, at forbrugere bliver 
økonomisk ekskluderet, bør 
medlemsstaterne forbedre den generelle 
viden om økonomiske spørgsmål, herunder 
gennem skoleundervisning, og bekæmpe 
overdreven gældsætning. Medlemsstaterne 
bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
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bevidstgørelse om økonomiske forhold.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) For at kunne udøve retten til at oprette 
og anvende en basal betalingskonto bør en 
forbruger ikke i forvejen være indehaver af 
en betalingskonto på det samme område. 
Når det ikke er muligt ved hjælp af 
elektroniske systemer at fastslå, om en 
forbruger allerede er indehaver af en 
betalingskonto, bør 
betalingstjenesteudbyderne acceptere en 
erklæring fra forbrugeren som et pålideligt 
middel til at kontrollere, at den pågældende 
ikke allerede har en betalingskonto.

(29) For at kunne udøve retten til at oprette 
og anvende en basal betalingskonto bør en 
forbruger ikke i forvejen være indehaver af 
en betalingskonto på det samme område
eller bør pålægges at lukke en almindelig 
betalingskonto for at konvertere eller 
skifte til en betalingskonto med basale 
funktioner. Når det ikke er muligt ved 
hjælp af tilstrækkeligt gennemsigtige, 
pålidelige og hurtige elektroniske systemer
at fastslå, om en forbruger allerede er 
indehaver af en betalingskonto, bør 
betalingstjenesteudbyderne acceptere en 
erklæring fra forbrugeren som et pålideligt 
middel til at kontrollere, at den pågældende 
ikke allerede har en betalingskonto.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Forbrugerne bør sikres adgang til en 
række basale betalingstjenester, for hvilke 
medlemsstaterne skal fastlægge et 
minimumsantal af transaktioner på en 
måde, der tager højde for både 
forbrugernes behov og den pågældende 
medlemsstats kommercielle praksis. For 
tjenester ud over dette minimum kan 

(30) Forbrugerne bør sikres adgang til en 
række basale betalingstjenester, for hvilke 
medlemsstaterne skal fastlægge et 
minimumsantal af transaktioner på en 
måde, der tager højde for både 
forbrugernes behov og den pågældende 
medlemsstats kommercielle praksis. For 
tjenester ud over dette minimum kan 
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bankerne anvende deres almindelige 
gebyrer. Blandt de tjenester, der er knyttet 
til basale betalingskonti, bør man finde 
muligheden for at indsætte og hæve penge. 
Forbrugerne bør kunne foretage væsentlige 
betalingstransaktioner som modtagelse af 
indkomst eller ydelser, betaling af 
regninger eller afgifter og køb af varer og 
tjenesteydelser, herunder også via direkte 
debitering, kreditoverførsel og anvendelse 
af betalingskort. Disse tjenesteydelser bør 
gøre det muligt at købe varer og 
tjenesteydelser over internettet og give 
forbrugerne mulighed for at initiere 
betalingsordrer via 
betalingstjenesteudbyderens internetbank, 
når en sådan forefindes. Betalingskonti 
med basale funktioner bør dog ikke være til 
ren online brug, da dette ville skabe en 
hindring for forbrugere, der ikke har 
internetadgang. Forbrugerne bør ikke gives 
kassekredit i forbindelse med en 
betalingskonto med basale funktioner. 
Medlemsstaterne kan dog give 
betalingstjenesteudbyderne tilladelse til at 
tilbyde stødpudefaciliteter for meget små 
beløb i forbindelse med betalingskonti med 
basale funktioner.

bankerne anvende deres almindelige 
gebyrer. Blandt de tjenester, der er knyttet 
til basale betalingskonti, bør man finde 
muligheden for at placere og hæve penge
via de forskellige tilgængelige kanaler. 
Forbrugerne bør kunne foretage væsentlige 
betalingstransaktioner som modtagelse af 
indkomst eller ydelser, betaling af 
regninger eller afgifter og køb af varer og 
tjenesteydelser, herunder også via direkte 
debitering, kreditoverførsel, herunder 
stående ordrer, og anvendelse af 
betalingskort. Disse tjenesteydelser bør 
gøre det muligt at købe varer og 
tjenesteydelser over internettet og give 
forbrugerne mulighed for at initiere 
betalingsordrer via 
betalingstjenesteudbyderens internetbank, 
når en sådan forefindes. Betalingskonti 
med basale funktioner bør dog ikke være til 
ren online brug, da dette ville skabe en 
hindring for forbrugere, der ikke har 
internetadgang. Forbrugerne bør ikke gives 
kassekredit i forbindelse med en 
betalingskonto med basale funktioner. 
Medlemsstaterne kan dog give 
betalingstjenesteudbyderne tilladelse til at 
tilbyde stødpudefaciliteter for meget små 
beløb i forbindelse med betalingskonti med 
basale funktioner, hvor gebyrerne for 
sådanne midler oplyses særskilt til 
forbrugeren og er mindst lige så gunstige 
som udbyderens overtræksgebyrer.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) For at sikre, at basale betalingskonti er 
tilgængelige for så mange forbrugere som 
muligt, bør de tilbydes vederlagsfrit eller til 
et rimeligt gebyr. Desuden bør alle øvrige 

(31) For at sikre, at basale betalingskonti er 
tilgængelige for så mange forbrugere som 
muligt, bør de tilbydes vederlagsfrit eller til 
et rimeligt gebyr. Desuden bør alle øvrige 
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gebyrer, som forbrugeren afkræves ved 
manglende overholdelse af aftalevilkårene, 
være rimelige. Medlemsstaterne bør 
afgøre, hvad der udgør et rimeligt gebyr, 
alt efter de nationale omstændigheder. For 
at sikre en ensartet og effektiv 
gennemførelse af princippet om et rimeligt 
gebyr bør EBA gives i opdrag at udstede 
retningslinjer vedrørende de generelle 
kriterier, der fastlægges i dette direktiv.

gebyrer, som forbrugeren afkræves ved 
manglende overholdelse af aftalevilkårene, 
være rimelige og i overensstemmelse med 
udbyderens normale prispolitik. 
Medlemsstaterne bør afgøre, hvad der 
udgør en rimelig øvre grænse for de 
samlede årlige gebyrer, alt efter de 
nationale omstændigheder. For at sikre en 
ensartet og effektiv gennemførelse af 
princippet om et rimeligt gebyr bør EBA 
gives i opdrag at udstede retningslinjer
vedrørende de generelle kriterier, der 
fastlægges i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne og 
betalingstjenesteudbyderne bør give 
forbrugerne klare og forståelige 
oplysninger om retten til en 
betalingskonto med basale funktioner.
Oplysningerne bør dække kontoens 
hovedfunktioner og vilkårene for dens 
anvendelse samt, hvordan forbrugerne kan 
udøve deres ret til at åbne en 
betalingskonto med basale funktioner. 
Forbrugerne bør navnlig oplyses om, at 
køb af yderligere tjenester ikke er en 
forudsætning for at kunne oprette og 
anvende en betalingskonto med basale 
funktioner.

(33) Medlemsstaterne bør sikre, at 
offentligheden oplyses om de tilgængelige 
betalingskonti med basale funktioner.
Kommunikationsmetoderne bør være 
målrettede og fokusere på bankløse, 
sårbare og mobile kunders særlige behov 
og bekymringer og bør dække kontoens 
hovedfunktioner og vilkårene for dens 
anvendelse samt, hvordan forbrugerne kan 
udøve deres ret til at åbne en 
betalingskonto med basale funktioner. 
Forbrugerne bør navnlig oplyses om, at 
køb af yderligere tjenester ikke er en 
forudsætning for at kunne oprette og 
anvende en betalingskonto med basale 
funktioner.

Or. en
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Betragtning 34

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(34) Medlemsstaterne bør udpege 
kompetente myndigheder, som beføjes til 
at sikre håndhævelse af dette direktiv, og 
som gives undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser. De udpegede 
kompetente myndigheder bør have de 
nødvendige ressourcer til at udføre deres 
opgaver. Medlemsstaterne bør kunne 
udpege forskellige kompetente 
myndigheder for at håndhæve de 
vidtrækkende forpligtelser, der er fastlagt i 
dette direktiv.

(34) Medlemsstaterne bør udpege 
kompetente myndigheder, som beføjes til 
at sikre håndhævelse af dette direktiv, og 
som gives undersøgelses- og 
håndhævelsesbeføjelser. De udpegede 
kompetente myndigheder bør være 
uafhængige af betalingstjenesteudbyderne 
og bør have de nødvendige ressourcer til at 
udføre deres opgaver. Medlemsstaterne bør 
kunne udpege forskellige kompetente 
myndigheder for at håndhæve de 
vidtrækkende forpligtelser, der er fastlagt i 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Forbrugerne bør have adgang til 
effektive udenretslige klageprocedurer til 
bilæggelse af tvister, der opstår i 
forbindelse med rettigheder og forpligtelser 
i henhold til dette direktiv. Dette er 
allerede sikret ved direktiv 2013/…/EU for 
så vidt angår relevante aftalerelaterede 
tvister. Forbrugerne bør dog også have 
adgang til udenretslige klageprocedurer i 
tilfælde af tvister, der opstår inden 
aftaleindgåelsen vedrørende rettigheder og 
forpligtelser, som er fastsat i dette direktiv, 
f.eks. hvis de nægtes adgang til at oprette 
og anvende en betalingskonto med basale 
funktioner. Efterlevelse af bestemmelserne 
i dette direktiv kræver behandling af 
forbrugernes personoplysninger. Denne 

(35) Forbrugerne bør have adgang til 
effektive udenretslige klageprocedurer til 
bilæggelse af tvister, der opstår i 
forbindelse med rettigheder og forpligtelser 
i henhold til dette direktiv. Adgangen til 
alternative konfliktløsningsprocedurer 
bør være let, og de kompetente 
myndigheder bør opfylde en række 
kriterier som lige repræsentation af 
udbydere og brugere. Dette er allerede 
sikret ved direktiv 2013/…/EU for så vidt 
angår relevante aftalerelaterede tvister. 
Forbrugerne bør dog også have adgang til 
udenretslige klageprocedurer i tilfælde af 
tvister, der opstår inden aftaleindgåelsen 
vedrørende rettigheder og forpligtelser, 
som er fastsat i dette direktiv, f.eks. hvis de 
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behandling er underlagt Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF 
af 24. oktober 1995 om beskyttelse af 
fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger17. 
Nærværende direktiv bør derfor være i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF 
og den nationale lovgivning, hvorved dette 
er gennemført i national ret.

nægtes adgang til at oprette og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner. 
Efterlevelse af bestemmelserne i dette 
direktiv kræver behandling af forbrugernes 
personoplysninger. Denne behandling er 
underlagt Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger17. Nærværende
direktiv bør derfor være i 
overensstemmelse med direktiv 95/46/EF 
og den nationale lovgivning, hvorved dette 
er gennemført i national ret.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) For at sikre en effektiv anvendelse 
af dette direktiv bør de kompetente 
myndigheder fastsætte specifikke regler 
om effektive og afskrækkende sanktioner, 
der tager hensyn til EBA's retningslinjer 
om typer og omfang af sanktioner.
Enhver sanktion eller anden 
foranstaltning, som indføres af de 
kompetente myndigheder for 
misligholdelse af nationale bestemmelser, 
som gennemfører dette direktiv, bør 
offentliggøres uden unødigt ophold.

Or. en

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Betragtning 36
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) For at opfylde målene i dette direktiv 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår fastlæggelse af 
den standardiserede EU-terminologi for 
betalingstjenester, som er fælles for en 
række medlemsstater, og de dertil hørende 
definitioner.

(36) For at opfylde målene i dette direktiv 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten for så vidt angår fastlæggelse af 
den standardiserede EU-terminologi for 
betalingstjenester, som er fælles for en 
række medlemsstater, og de dertil hørende 
definitioner. Det er særlig vigtigt, at 
Kommissionen afholder relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) Senest tre år efter ikrafttrædelsen af 
dette direktiv og derefter hvert andet år
bør medlemsstaterne udarbejde pålidelige 
årlige statistikker om den måde, hvorpå de 
ved dette direktiv indførte foranstaltninger 
fungerer. De bør hertil anvende alle 
relevante informationskilder og meddele 
oplysningerne til Kommissionen.

(38) Hvert år og første gang senest tre år 
efter ikrafttrædelsen af dette direktiv bør 
medlemsstaterne udarbejde pålidelige 
årlige statistikker om den måde, hvorpå de 
ved dette direktiv indførte foranstaltninger 
fungerer. De bør hertil anvende alle 
relevante informationskilder og meddele 
oplysningerne til Kommissionen.
Kommissionen bør forelægge en årlig 
beretning på grundlag af de modtagne 
oplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Dette direktiv tages op til fornyet 
gennemgang fem år efter ikrafttrædelsen 
for at tage højde for markedsudviklingen, 
f.eks. nye typer betalingskonti og 
betalingstjenester, samt udviklingen på 
andre områder af EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes erfaringer. Ved 
gennemgangen bør det vurderes, om de 
indførte foranstaltninger har forbedret 
forbrugernes forståelse af 
betalingskontogebyrer og 
sammenligneligheden af betalingskonti, og 
om de har gjort det nemmere at skifte 
konto. Det bør også opgøres, hvor mange 
basale betalingskonti der er blevet åbnet, 
herunder af tidligere bankløse forbrugere. 
Desuden bør det vurderes, hvorvidt de 
længere frister for 
betalingstjenesteudbydere, der foretager 
flytning på tværs af grænserne, skal 
opretholdes i en længere periode. Det bør 
også vurderes, om bestemmelserne om de 
oplysninger, betalingstjenesteudbyderne 
skal give, når de tilbyder pakkeprodukter, 
er tilstrækkelige, eller om der er behov for 
yderligere foranstaltninger. Kommissionen 
bør forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport, der ledsages af 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant.

(39) Dette direktiv tages op til fornyet 
gennemgang fire år efter ikrafttrædelsen 
for at tage højde for markedsudviklingen, 
f.eks. nye typer betalingskonti og 
betalingstjenester, samt udviklingen på 
andre områder af EU-lovgivningen og 
medlemsstaternes erfaringer. Det bør også 
omfatte en vurdering af integrationen af 
detailbankydelser i Unionen samt om 
ydelse af tjenester af høj kvalitet til 
betalingskontokunder. Ved gennemgangen 
bør det vurderes, om de indførte 
foranstaltninger har forbedret forbrugernes 
forståelse af betalingskontogebyrer og 
sammenligneligheden af betalingskonti, og 
om de har gjort det nemmere at skifte 
konto. Det bør også opgøres, hvor mange
betalingskonti med basale funktioner der 
er blevet åbnet, herunder af tidligere 
bankløse forbrugere. Opgørelsen bør 
omfatte en detaljeret køreplan for 
indførelsen af fuld portabilitet af 
betalingskontonumre i hele Unionen.
Desuden bør det vurderes, hvorvidt de 
længere frister for 
betalingstjenesteudbydere, der foretager 
flytning fra eller til konti uden for SEPA, 
skal opretholdes i en længere periode. Det 
bør også vurderes, om bestemmelserne om 
de oplysninger, betalingstjenesteudbyderne 
skal give, når de tilbyder pakkeprodukter, 
er tilstrækkelige, eller om der er behov for 
yderligere foranstaltninger. Kommissionen 
bør forelægge Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport, der ledsages af 
lovgivningsforslag, hvis det er relevant.

Or. en
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Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) "gebyrer": de omkostninger, forbrugeren
i givet fald skal betale 
betalingstjenesteudbyderen for ydelse af 
betalingstjenester eller for transaktioner 
på en betalingskonto

k) "gebyrer": de omkostninger og 
sanktioner, forbrugeren skal betale 
betalingstjenesteudbyderen for ydelse af 
betalingstjenester eller andre tjenester i 
forbindelse med driften af en 
betalingskonto

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

n) "direkte debitering": en 
betalingstjeneste, hvorved en betalers 
betalingskonto debiteres, når 
betalingsmodtageren med samtykke fra 
betaleren har initieret en 
betalingstransaktion

n) "direkte debitering": en 
betalingstjeneste, hvorved en betalers 
betalingskonto debiteres, når 
betalingsmodtageren med samtykke fra 
betaleren til betalingsmodtageren, 
betalingsmodtagerens 
betalingstjenesteudbyder eller betalerens 
egen betalingstjenesteudbyder har initieret 
en betalingstransaktion

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Liste over de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan, og standardiseret 

Standardiseret terminologi i forbindelse 
med betalingskonti
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terminologi

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over mindst 20
betalingstjenester, der tegner sig for mindst
80 % af de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde udtryk og definitioner for hver af 
de identificerede tjenesteydelser.

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over de mest 
repræsentative betalingstjenester, for 
hvilke der opkræves et gebyr på nationalt 
plan. Listen skal omfatte de højeste 25 
betalingstjenester eller de tjenester, der 
tegner sig for mindst 90 % af alle de
sådanne tjenester, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Den skal indeholde 
udtryk og definitioner for hver af de 
identificerede tjenesteydelser.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

EBA udarbejder retningslinjer i medfør af 
artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 
for at bistå de kompetente myndigheder.

EBA udarbejder retningslinjer i medfør af 
artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 
for at bistå de kompetente myndigheder
med hensyn til anvendelsen af kriterierne 
i det første afsnit og den relative vægt af 
disse kriterier, jf. stk. 1.

Or. en
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Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 24 beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter
vedrørende fastlæggelse af en 
standardiseret EU-terminologi for 
betalingstjenester, som er fælles for i det 
mindste et flertal af medlemsstaterne, på 
grundlag af de foreløbige lister, der er 
forelagt i medfør af stk. 3. Den 
standardiserede EU-terminologi skal 
omfatte fælles udtryk og definitioner for de
fælles tjenester.

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 24 beføjelse 
til at vedtage delegerede retsakter, der 
fastlægger en standardiseret EU-
terminologi for betalingstjenester, som er 
fælles for i det mindste et flertal af 
medlemsstaterne, på grundlag af de 
foreløbige lister, der er forelagt i medfør af 
stk. 3. Den standardiserede EU-terminologi 
skal omfatte fælles udtryk og definitioner 
for de fælles tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende af de 
delegerede retsakter, der er omhandlet i 
stk. 4, indarbejder medlemsstaterne hver 
især straks den i henhold til stk. 4 vedtagne 
standardiserede EU-terminologi i den 
foreløbige liste, jf. stk. 1, og offentliggør
denne liste.

5. Efter offentliggørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende af de 
delegerede retsakter, der er omhandlet i 
stk. 4, indarbejder medlemsstaterne hver 
især straks, hvor det er relevant, den i 
henhold til stk. 4 vedtagne standardiserede 
EU-terminologi i den foreløbige liste, jf. 
stk. 1, og offentliggør en fuldstændig liste
over de mest repræsentative 
betalingstjenester, for hvilke der opkræves 
et gebyr på nationalt plan.

Or. en
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Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere, inden de indgår 
en aftale om en betalingskonto med en 
forbruger, til denne udleverer et 
gebyroplysningsdokument, der indeholder 
listen over de mest repræsentative 
tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, og gebyrerne 
for hver enkelt tjeneste.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere, inden de indgår 
en aftale om en betalingskonto med en 
forbruger, til denne udleverer et 
gebyroplysningsdokument, der indeholder 
listen over de mest repræsentative 
tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, og gebyrerne 
for hver enkelt tjeneste og eventuelt andre 
gebyrer i forbindelse med 
betalingskontoen.

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere ikke opkræver 
gebyrer eller afgifter, som ikke fremgår af 
gebyroplysningsdokumentet.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Tilbydes en eller flere af de i stk. 1 
omhandlede tjenester som en del af en 
pakke af finansielle tjenesteydelser, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå, 

2. Tilbydes en eller flere tjenester som en 
del af en pakke af betalingstjenester, skal 
det af gebyroplysningsdokumentet fremgå,
hvad gebyret for hele pakken er, hvilke og 
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hvilke af de i stk. 1 omhandlede
tjenesteydelser der er omfattet af pakken,
hvad gebyret for hele pakken er, og hvad 
gebyret for tjenester, som ikke er
omhandlet i stk. 1, i givet fald er.

hvor mange tjenesteydelser der er omfattet 
af pakken, og hvad gebyret for tjenester, 
som ikke er omfattet af pakken, er.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Gebyroplysningsdokumentet skal 
omfatte de relevante tjenester fra den 
fuldstændige liste over de mest 
repræsentative tjenester, jf. artikel 3, stk. 
5, og gebyrerne for hver enkelt tjeneste.
Dokumentet skal ligeledes vise, om 
kontoen er tilknyttet en 
indskudsgarantiordning samt indeholde 
mindst to uafhængige vurderinger af 
betalingstjenesteudbyderens 
kreditværdighed, hvor sådanne forefindes.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere stiller et glossar 
over mindst den i artikel 1 omhandlede 
liste over betalingstjenester med 
tilhørende definitioner til rådighed for 
forbrugerne.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne forpligter 
betalingstjenesteudbyderne til at sørge for, 
at glossaret er udarbejdet i et klart, 
utvetydigt og ikke-teknisk sprog.

5. Medlemsstaterne forpligter 
betalingstjenesteudbyderne til at udvikle et 
glossar til anvendelse i forbindelse med de 
betalingstjenester, der udbydes på 
betalingskonti.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Glossaret skal indeholde:
a) en fuldstændig liste over de mest 
repræsentative betalingstjenester, jf. 
artikel 3, stk. 5, med anvendelse af 
Unionens standardiserede terminologi og 
dermed forbundne definitioner
b) forklaringer på eventuelle yderligere 
betalingstjenester, som tilbydes af 
betalingstjenesteudbyderen i forbindelse 
med betalingskonti, som ikke er omfattet 
af litra a), under hensyntagen til 
kontienes funktionsmåde.
Medlemsstaterne sørger for, at glossaret, 
jf. det første afsnit, er udarbejdet i et klart, 
utvetydigt og ikke-teknisk sprog, og at det 
ikke er vildledende.

Or. en
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Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingstjenesteudbyderne skal til 
enhver tid stille 
gebyroplysningsdokumentet og glossaret til 
rådighed vederlagsfrit, på et varigt medium 
og på et sted, som er tilgængeligt for 
forbrugerne, samt i elektronisk form på 
deres websteder.

6. Betalingstjenesteudbyderne skal stille 
gebyroplysningsdokumentet og glossaret til 
rådighed vederlagsfrit, på et varigt medium 
og på alle steder, som er tilgængelige for 
forbrugerne, samt til enhver tid i 
elektronisk form på deres websteder.

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 26 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at fastlægge udformningen af 
gebyroplysningsdokumentet, det fælles 
symbol herfor og den rækkefølge, i hvilken 
de i artikel 3, stk. 5, omhandlede tjenester 
skal præsenteres i 
gebyroplysningsdokumentet.

7. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 26 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på at fastlægge en standardiseret 
udformning af 
gebyroplysningsdokumentet, det fælles 
symbol herfor og den rækkefølge, i hvilken 
de i den fuldstændige liste i artikel 3, stk. 
5, omhandlede tjenester skal præsenteres i 
gebyroplysningsdokumentet, efter der er 
gennemført en forbrugertest for at sikre, 
at gebyroplysningsdokumentet er 
forbrugervenligt.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 5 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gebyropgørelse Personlig kontoopgørelse

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året udleverer en opgørelse til 
forbrugerne over alle de gebyrer, der er 
opkrævet i forbindelse med deres 
betalingskonto.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere månedligt og 
årligt vederlagsfrit udleverer en opgørelse 
til forbrugerne over deres betalingskonto.

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) hvor det er relevant, de renter, der 
anvendes for kontoen

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) det samlede påløbne gebyrbeløb for hver
tjeneste, som blev ydet i den relevante 

b) det samlede påløbne gebyrbeløb for hver
betalingstjeneste eller andre tjenester 
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periode vedrørende driften af kontoen, som blev 
ydet i den relevante periode

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den gennemsnitlige saldo og det 
samlede påløbne rentebeløb for den 
relevante periode.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) det antal dage, kontoen var 
overtrukket, og de samlede betalte renter 
og gebyrer vedrørende overtrækket i den 
relevante periode.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cc) forudgående og efterfølgende 
meddelelser om ændringer i kontoens 
renter eller gebyrer.
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Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2 – litra c d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cd) hvor det er relevant, 
forhåndsmeddelelser om de gebyrer, der 
opkræves i den efterfølgende periode, og 
gebyrer, der opkræves, medmindre 
forbrugeren tager de nødvendige skridt 
for at undgå dem.

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Betegnelsen "gebyropgørelse" skal stå 
tydeligt øverst på første side af opgørelsen 
ved siden af et fælles symbol, der adskiller 
dokumentet fra anden dokumentation.

3. Betegnelsen "personlig kontoopgørelse" 
skal stå tydeligt øverst på første side af 
opgørelsen ved siden af et fælles symbol, 
der adskiller dokumentet fra anden 
dokumentation.

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 26 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på udformningen af
gebyropgørelsen, det fælles symbol herfor 
og den rækkefølge, i hvilken de i artikel 3, 

4. Kommissionen tillægges i 
overensstemmelse med artikel 26 beføjelse 
til at vedtage gennemførelsesretsakter med 
henblik på udformningen af den personlige 
kontoopgørelse, det fælles symbol herfor 
og den rækkefølge, i hvilken de på den 
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stk. 5, omhandlede tjenester skal 
præsenteres i gebyropgørelsen.

fuldstændige liste i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede tjenester skal præsenteres i
den personlige kontoopgørelse. Der skal 
foretages forbrugertest af den personlige
kontoopgørelse og glossaret i alle 
medlemsstaterne, inden de gennemføres, 
for at sikre at de er forbrugervenlige.

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger

Standardiseret terminologi i forbindelse 
med kommunikation

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger, når det er relevant, anvender
de udtryk og definitioner, der er omfattet 
af listen over de mest repræsentative 
betalingstjenester, jf. artikel 3, stk. 5.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i al 
kommunikation med forbrugerne,
herunder aftale- og 
markedsføringskommunikation, når det er 
relevant, anvender Unionens 
standardiserede terminologi, der er 
omfattet af den fuldstændige liste over de 
mest repræsentative betalingstjenester, jf. 
artikel 3, stk. 5.

Or. en
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Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Betalingstjenesteudbydere kan også 
anvende handelsnavne for deres 
tjenesteydelser i deres aftaleoplysninger 
og kommercielle oplysninger, forudsat at 
de, når det er relevant, gør opmærksom på 
de hertil svarende udtryk i den i artikel 3, 
stk. 5, omhandlede liste. 
Betalingstjenesteudbydere må ikke
anvende handelsnavne i 
gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen.

2. Betalingstjenesteudbydere kan også 
anvende handelsnavne for bestemte 
betalingstjenester eller betalingskonti i 
deres aftale- og 
markedsføringskommunikation til 
kunderne, forudsat at de, når det er 
relevant, tydeligt gør opmærksom på de 
hertil svarende udtryk ved hjælp af 
Unionens standardiserede terminologi 
som er integreret i den i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede fuldstændige liste. 
Betalingstjenesteudbydere må anvende
disse handelsnavne i 
gebyroplysningsdokumentet og 
gebyropgørelsen, forudsat at dette sker i 
tillæg til den standardiserede terminologi 
og sekundært i forhold til tjenesterne eller 
den tilbudte konto.

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenligningswebsteder Sammenligningswebsteder på nationalt 
plan

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 7 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7a
EU-portal for sammenligningswebsteder

1. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen og EBA om 
sammenligningswebstederne, jf. artikel 7, 
stk. 1 og 2.
2. Kommissionen opretter i samarbejde 
med EBA en offentligt tilgængelig EU-
portal for sammenligningswebsteder på 
nationalt plan. Som supplement til disse 
oplysninger skal EU-portalen indeholde et 
glossar til forbrugerne med standardiseret 
EU-terminologi vedtaget i 
overensstemmelse med artikel 3, stk. 4, og 
praktiske retningslinjer for 
grænseoverskridende flytning af 
betalingskonti.

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3 har 
adgang til mindst et websted, der 
sammenligner gebyrer, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver for 
tjenester i forbindelse med betalingskonti 
på nationalt plan.

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3 har 
adgang til mindst et uafhængigt og 
offentligt tilgængeligt websted, der drives 
af eller for en kompetent myndighed eller 
en anden kompetent offentlig myndighed, 
der sammenligner påløben eller opkrævet 
rente på kontoens saldo og gebyrer, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver for 
tjenester i forbindelse med betalingskonti 
på nationalt plan. Derudover skal 
sammenligningswebstedet give 
forbrugerne oplysninger om 
standardiseret EU-terminologi, adgang til 
betalingskonti, herunder betalingskonti 
med basale funktioner og procedurer for 
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flytning på nationalt plan og EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne opretter en frivillig 
akkrediteringsordning for websteder, der 
drives af private operatører, og som 
sammenligner gebyrer, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver for 
tjenester i forbindelse med betalingskonti. 
For at blive akkrediteret skal 
sammenligningswebsteder, der drives af 
private operatører:

2. Medlemsstaterne opretter derudover en 
frivillig akkrediteringsordning for 
websteder, der drives af private operatører, 
og som sammenligner betalt eller opkrævet 
rente på kontoens saldo og gebyrer, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver for 
tjenester i forbindelse med betalingskonti. 
For at blive akkrediteret skal 
sammenligningswebsteder, der drives af 
private operatører:

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) have systemer til at undgå og håndtere
interessekonflikter mellem 
sammenligningswebstedets operatør og 
betalingstjenesteudbydere for at sikre, at 
eventuelt direkte eller indirekte ejerskab, 
kontrol eller handelsforbindelser mellem 
betalingstjenesteudbydere og 
webstedoperatører ikke hæmmer 
overholdelsen af litra ab), ac), ad) og d)

Or. en
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Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) tydeligt oplyse deres ejere og 
finansiering

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) tydeligt fastsætte kriterier for at 
bestemme en anbefalet betalingskonto til 
en betalingstjenestebruger

Or. en

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra a d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ad) være upartisk, således at annoncer fra 
betalingstjenesteudbydere, deres agenter, 
tilknyttede virksomheder eller mærker 
ikke vises på webstedet eller på 
prissammenligningssider

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) anvende et letforståeligt sprog og, hvis 
det er relevant, de i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede udtryk

b) anvende et letforståeligt og utvetydigt
sprog og, hvis det er relevant, Unionens i 
artikel 3, stk. 5, omhandlede
standardiserede terminologi

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) levere ajourførte oplysninger c) levere præcise og ajourførte oplysninger
med angivelse af tidspunktet for den 
seneste ajourføring

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) give et tilstrækkelig bredt overblik over
markedet for betalingskonti

d) give brugerne objektive og 
udtømmende resultater under 
hensyntagen til eventuelle søgekriterier 
valgt af brugerne og, såfremt de fremlagte 
oplysninger ikke giver et fuldstændigt 
billede af markedet, en tydelig erklæring 
derom, inden resultaterne vises

Or. en
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Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Er der ikke akkrediteret noget websted i 
henhold til stk. 2, sikrer medlemsstaterne, 
at der oprettes et websted, som drives af
den i artikel 20 omhandlede kompetente
myndighed eller en anden kompetent 
offentlig myndighed. Er der akkrediteret 
et websted i henhold til stk. 2, kan 
medlemsstaterne beslutte at oprette et 
yderligere websted, som drives af den i 
artikel 20 omhandlede kompetente 
myndighed eller en anden kompetent 
offentlig myndighed. Websteder, der 
drives af en kompetent myndighed i
medfør af stk. 1, skal opfylde kravene i stk. 
2, litra a) til e).

3. Websteder, som drives af eller for en 
kompetent myndighed eller en anden 
kompetent offentlig myndighed i medfør af 
stk. 1, skal opfylde kravene i stk. 2, litra a) 
til e).

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. EBA udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at videreudvikle og 
præcisere kriterierne for akkreditering af 
sammenligningswebstederne i artikel 7, 
stk. 2.
EBA forelægger disse udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
for Kommissionen senest den ….
Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage de i første afsnit omhandlede 
udkast til reguleringsmæssige tekniske 
standarder i overensstemmelse med 
artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 
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1093/2010.

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne har ret til at afslå
akkreditering af private operatører eller til 
at inddrage en sådan, hvis kravene i stk. 2 
ikke er opfyldt.

4. Medlemsstaterne afslår akkreditering af 
private operatører eller inddrager en sådan, 
hvis kravene i stk. 2 gentagne gange eller 
vedvarende ikke er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne sikrer, at 
forbrugerne underrettes om 
tilgængeligheden af webstederne, jf. stk. 
1, og om akkrediterede websteder i 
overensstemmelse med artikel 2. 
Kompetente myndigheder stiller 
tilstrækkelige oplysninger til rådighed, 
herunder i givet fald vedligeholdelse af et 
offentligt tilgængeligt register over 
akkrediterede sammenligningswebsteder 
på nationalt plan. 

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der tilbyder en 
betalingskonto sammen med en anden 
tjenesteydelse eller et andet produkt som 
en del af en pakke, oplyser forbrugeren om, 
hvorvidt betalingskontoen kan købes 
separat, og giver særskilte oplysninger om 
omkostninger og gebyrer i forbindelse med 
de enkelte produkter og tjenesteydelser i 
pakken.

1. Uden at dette berører artikel 4, stk. 2, 
sikrer medlemsstaterne, at en 
betalingstjenesteudbyder, der tilbyder en 
betalingskonto sammen med en anden 
tjenesteydelse eller et andet produkt som 
en del af en pakke, oplyser forbrugeren om, 
hvorvidt betalingskontoen kan købes 
separat, og giver i givet fald særskilte 
oplysninger om omkostninger og gebyrer i 
forbindelse med de enkelte andre
produkter og tjenesteydelser i pakken.

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, når der 
sammen med betalingskontoen 
udelukkende tilbydes betalingstjenester
som defineret i artikel 4, nr. 3), i direktiv 
2007/64/EF.

2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, når der 
sammen med betalingskontoen 
udelukkende tilbydes betalingstjenester 
som defineret i artikel 4, nr. 3), i direktiv 
2007/64/EF eller i punkt 1 i bilag I til 
direktiv 2013/36/EU [CRD IV].

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En flytning initieres af den modtagende 
betalingstjenesteudbyder. Den modtagende 
betalingstjenesteudbyder anmoder om
forbrugerens skriftlige tilladelse til at 
udføre flytningen. Tilladelsen skal give 

2. En flytning initieres af den modtagende 
betalingstjenesteudbyder. For at gøre dette 
indhenter den modtagende 
betalingstjenesteudbyder forbrugerens 
skriftlige tilladelse til at udføre flytningen. 
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forbrugeren mulighed for specifikt at give 
samtykke til den overførende 
betalingstjenesteudbyderens udførelse af 
hver af de opgaver, der er anført i stk. 3, 
litra e) og f), og til den modtagende 
betalingstjenesteudbyders udførelse af hver 
af de opgaver, der er anført i stk. 4, litra c) 
og d), samt stk. 5. Tilladelsen skal give 
forbrugeren mulighed for specifikt at 
anmode om, at den overførende 
betalingstjenesteudbyder fremsender de i 
stk. 3, litra a) og b), anførte oplysninger. I 
tilladelsen skal det også præciseres, fra 
hvilken dato tilbagevendende betalinger 
ønskes foretaget fra den konto, der er åbnet 
hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder.

Tilladelsen skal give forbrugeren mulighed 
for specifikt at give eller afvise at give
samtykke til den overførende 
betalingstjenesteudbyderens udførelse af 
hver af de opgaver, der er anført i stk. 3, 
litra e) og f), og til den modtagende 
betalingstjenesteudbyders udførelse af hver 
af de opgaver, der er anført i stk. 4, litra c) 
og d), samt stk. 5. Tilladelsen skal give 
forbrugeren mulighed for specifikt at 
anmode om, at den overførende 
betalingstjenesteudbyder fremsender de i 
stk. 3, litra a) og b), anførte oplysninger. I 
tilladelsen skal det også præciseres, fra 
hvilken dato tilbagevendende betalinger 
ønskes foretaget fra den konto, der er åbnet 
hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder.

Or. en

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sende alle yderligere oplysninger, som 
den modtagende betalingstjenesteudbyder
anser som nødvendige for at kunne
foretage flytningen, til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder

c) sende de yderligere oplysninger, som er 
nødvendige, for at den modtagende 
betalingstjenesteudbyder kan foretage 
flytningen, til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) annullere stående ordrer og ophøre med 
at acceptere direkte debiteringer på den 

d) annullere stående ordrer og ophøre med 
at acceptere direkte debiteringer på den 
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dato, der er anført i tilladelsen, hvis den 
overførende betalingstjenesteudbyder ikke 
har et system til automatisk omdirigering 
af stående ordrer og direkte debiteringer til 
forbrugerens konto hos den modtagende
betalingstjenesteudbyder

dato, der er anført i tilladelsen, hvis den 
overførende betalingstjenesteudbyder
endnu ikke har et system til automatisk 
omdirigering af stående ordrer og direkte 
debiteringer til forbrugerens konto hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder

Or. en

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) inden for syv kalenderdage oprette de af 
forbrugeren ønskede stående ordrer om 
kreditoverførsler og udføre dem fra den i 
tilladelsen anførte dato

a) inden for syv bankdage oprette de af 
forbrugeren ønskede stående ordrer om 
kreditoverførsler og udføre dem fra den i 
tilladelsen anførte dato

Or. en

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) hvor det er relevant, oplyse 
forbrugerne om deres rettigheder 
vedrørende direkte debiteringer i SEPA, 
jf. artikel 5, stk. 3, litra d), i forordning 
260/2012/EF 

Or. en

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Betalingstjenesteudbyderen pålægges 
ikke at lukke betalingskontoen i 
overensstemmelse med stk. 6, litra d), 
såfremt forbrugeren har udestående 
forpligtelser over for 
betalingstjenesteudbyderen.
Betalingstjenesteudbyderen underretter 
straks forbrugeren, såfremt sådanne 
udestående forpligtelser forhindrer, at 
betalingskontoen lukkes.

Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sende de i stk. 3, litra a), b) og c), 
omhandlede oplysninger til den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
inden for syv kalenderdage efter 
modtagelsen af anmodningen

a) sende de i stk. 3, litra a), b) og c), 
omhandlede oplysninger til den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
inden for syv bankdage efter modtagelsen 
af anmodningen

Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) annullere stående ordrer og ophøre med 
at acceptere direkte debiteringer på 
betalingskontoen på den af den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
ønskede dato, hvis den overførende 
betalingstjenesteudbyder ikke har et system 
til automatisk omdirigering af stående 
ordrer og direkte debiteringer til 

b) annullere stående ordrer og ophøre med 
at acceptere direkte debiteringer på 
betalingskontoen på den af den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
ønskede dato, hvis den overførende 
betalingstjenesteudbyder endnu ikke har et 
system til automatisk omdirigering af 
stående ordrer og direkte debiteringer til 
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forbrugerens konto hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder

forbrugerens konto hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 6 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) overføre den resterende positive saldo 
fra betalingskontoen til kontoen hos den 
modtagende betalingstjenesteudbyder

c) overføre den eventuelt resterende 
positive saldo fra betalingskontoen til 
kontoen hos den modtagende 
betalingstjenesteudbyder

Or. en

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. I det i stk. 8 omhandlede tilfælde er de 
frister, der er anført i stk. 3, 4 og 6, dobbelt 
så lange. Denne bestemmelse tages op til 
fornyet overvejelse i henhold til artikel 27.

9. I det i stk. 8 omhandlede tilfælde er de 
frister, der er anført i stk. 3, 4 og 6, dobbelt 
så lange, undtagen for transaktioner, der 
falder ind under artikel 1 i forordning 
(EU) nr. 260/2012 [SEPA]. Denne 
bestemmelse tages op til fornyet 
overvejelse i henhold til artikel 27.

Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 11a
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Automatisk omdirigering
1. Medlemsstaterne sikrer, at der oprettes 
et system til automatisk omdirigering af 
betalinger fra én betalingskonto til en 
anden betalingskonto kombineret med 
automatiske meddelelser til 
betalingsmodtagere eller betalere, når 
deres overførsler omdirigeres.
2. EBA yder teknisk bistand til de 
kompetente myndigheder i forbindelse 
med oprettelsen af systemer til automatisk 
omdirigering.

Or. en

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
gebyrer, som den overførende eller den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
afkræver forbrugeren for en tjeneste i 
henhold til artikel 10, bortset fra de i stk. 1 
til 3 omhandlede, er passende og 
modsvarer den pågældende 
betalingstjenesteudbyders faktiske 
omkostninger.

4. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
gebyrer, som den overførende eller den 
modtagende betalingstjenesteudbyder 
afkræver forbrugeren for en tjeneste i 
henhold til artikel 10, bortset fra de i stk. 1 
til 3 omhandlede, er passende og 
modsvarer den pågældende 
betalingstjenesteudbyders faktiske 
omkostninger. Medlemsstaterne sikrer, at 
den overførende betalingstjenesteudbyder 
kun anvender sådanne gebyrer, hvis 
forbrugeren har haft betalingskontoen i 
mindre end 12 måneder inden 
modtagelsen af anmodningen om 
flytningsservice, jf. artikel 10, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at mindst én 
betalingstjenesteudbyder på deres område 
tilbyder forbrugerne en betalingskonto 
med basale funktioner. Medlemsstaterne 
sikrer, at betalingskonti med basale 
funktioner ikke kun tilbydes af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en internetbankydelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
som har lovligt ophold i Unionen, har ret 
til at åbne og anvende en betalingskonto 
med basale funktioner. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Kriterier som forbrugerens 
indtægtsniveau, beskæftigelse, 
kredithistorik, gældsbyrde eller forventet 
omsætning tages ikke i betragtning i 
forbindelse med åbning af en 
betalingskonto med basale funktioner.

Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at der på 
deres område findes et system, der tilbyder 
forbrugerne en betalingskonto med basale 
funktioner.
Medlemsstaterne sikrer, at det system, der 
er omhandlet i første afsnit, opfylder 
følgende betingelser:
a) betalingstjenesteudbydere, som udbyder 
betalingskonti, herunder alle tjenesterne i 
artikel 16, pålægges som minimum at 
tilbyde og udbyde en betalingskonto med 
basale funktioner, undtagen i de i stk. 3 i 
denne artikel omhandlede tilfælde
b) betalingskonti med basale funktioner 
tilbydes ikke kun af 
betalingstjenesteudbydere, der 
udelukkende stiller kontoen til rådighed 
som en onlinefacilitet
c) der findes en mekanisme, hvormed 
forbrugere uden fast adresse kan opfylde 
kravene i kapitel II i direktiv 2005/60
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d) der findes en mekanisme, der sikrer, at 
bankløse, sårbare forbrugere samt mobile 
forbrugere underrettes om, at der findes 
betalingskonti med basale funktioner
e) udøvelsen af retten i stk. 1 må ikke 
gøres urimeligt vanskelig eller besværlig 
for forbrugeren
f) der findes en mekanisme, der gør det 
muligt for betalingsudbydere på 
gennemsigtig, pålidelig og hurtig vis at 
kontrollere, om en forbruger allerede har 
en betalingskonto med basale funktioner i 
den pågældende medlemsstat
g) den i artikel 10 og 11 omhandlede 
flytningsservice gælder, hvor en forbruger 
ønsker at skifte til en betalingskonto med 
basale funktioner fra en anden 
betalingskonto inden for 
flytningsservicens anvendelsesområde.
Medlemsstaterne kan fritage 
betalingstjenesteudbydere, som ikke 
fremgår af litra b), fra forpligtelsen til at 
udbyde en betalingskonto med basale 
funktioner, såfremt det er objektivt 
begrundet i lyset af betalingsinstitutionens 
art eller omfanget af betalingstjenester, 
som udbydes af 
betalingstjenesteudbyderen, og såfremt en 
sådan fritagelse ikke underminerer 
forbrugernes adgangsret.

Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret 
til at åbne og anvende en betalingskonto 
med basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 

2. Inden en betalingstjenesteudbyder åbner 
en betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har en 
betalingskonto i landet.
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identificeret i medfør af stk. 1. En sådan 
ret gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har en 
betalingskonto i landet eller ej.

Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder på samme 
område, som giver ham/hende mulighed 
for at anvende de i artikel 17, stk. 1, 
anførte betalingstjenester

a) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder på samme 
område, som giver ham/hende mulighed 
for at anvende de i artikel 16, stk. 1, 
anførte betalingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbyderen i de i stk. 3 
nævnte tilfælde straks meddeler 
forbrugeren afslaget, skriftligt og 
vederlagsfrit, medmindre dette ville være i 
strid med målene om national sikkerhed og 
offentlig orden.

4. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere behandler 
ansøgninger om adgang til en 
betalingskonto med basale funktioner 
senest to uger, efter de har modtaget en 
fuldstændig ansøgning, herunder bevis på 
identitet. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbyderen i de i stk. 3 
nævnte tilfælde straks meddeler 
forbrugeren afslaget, skriftligt og 
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vederlagsfrit, om årsagen til en sådan 
afvisning, medmindre dette ville være i 
strid med målene om national sikkerhed og 
offentlig orden, samt om tilgængelige 
alternative tvistbilæggelsesmekanismer.

Or. en

Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingskonto med basale funktioner 
omfatter følgende betalingstjenester:

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingskonto med basale funktioner 
omfatter følgende tjenester:

Or. en

Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) kreditoverførsler. 3) kreditoverførsler, herunder stående 
ordrer.

Or. en

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
ikke tilbydes kassekredit i forbindelse med 
betalingskontoen med basale funktioner.

4. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
ikke tilbydes kassekredit i forbindelse med 
betalingskontoen med basale funktioner.
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Medlemsstaterne kan give 
betalingstjenesteudbydere lov til at give 
adgang til en meget lille mængde midler 
som en midlertidig buffer for forbrugerne, 
hvor gebyrerne for sådanne midler 
oplyses særskilt til forbrugerne og er 
mindst lige så gunstige som udbyderens 
gebyrer for overtræk.

Or. en

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 24 med 
henblik på at ajourføre listen over 
tjenester, der er omfattet af en 
betalingskonto med basale funktioner, 
idet der tages hensyn til udviklingen inden 
for betalingsmidler og -teknologi.

Or. en

Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder de i 
artikel 16 nævnte tjenester vederlagsfrit 
eller til et rimeligt gebyr.

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder de i 
artikel 16 nævnte tjenester vederlagsfrit 
eller til et rimeligt gebyr. Medlemsstaterne 
sikrer, at betalingskontoen med basale 
funktioner altid er den betalingskonto, 
som har det laveste gebyr for ydelse af en 
minimumspakke af betalingstjenester 
angivet i medlemsstaten, jf. artikel 16, stk. 
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1 og 2.

Or. en

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de gebyrer, 
der pålægges forbrugeren ved manglende 
overholdelse af forpligtelserne i 
rammeaftalen, er rimelige.

2. Medlemsstaterne sikrer, at de gebyrer, 
der pålægges forbrugeren ved manglende 
overholdelse af forpligtelserne i 
rammeaftalen, er rimelige samt overholder 
udbyderens almindelige prispolitik.

Or. en

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder fastsætter, hvad 
der udgør et rimeligt gebyr, ud fra ét eller 
flere af følgende kriterier:

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder fastsætter en 
rimelig øvre grænse for de samlede årlige 
gebyrer ud fra ét eller flere af følgende 
kriterier:

Or. en

Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de samlede omkostninger, som er 
forbundet med tilrådighedsstillelse af en 

udgår



PE514.602v02-00 54/66 PR\941438DA.doc

DA

betalingskonto med basale funktioner

Or. en

Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) der har ikke været nogen transaktioner 
på kontoen i over 12 på hinanden følgende 
måneder

b) der har ikke været nogen transaktioner 
på kontoen i over 24 på hinanden følgende 
måneder

Or. en

Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der opsiger en 
aftale om en betalingskonto med basale 
funktioner, meddeler forbrugeren 
begrundelsen for opsigelsen skriftligt og 
vederlagsfrit, mindst to måneder inden 
opsigelsen får virkning.

3. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingstjenesteudbyder, der opsiger en 
aftale om en betalingskonto med basale 
funktioner, meddeler forbrugeren 
begrundelsen for opsigelsen og de 
tilgængelige alternative 
tvistbilæggelsesmekanismer skriftligt og 
vederlagsfrit, mindst to måneder inden 
opsigelsen får virkning.

Or. en

Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at der 
forefindes foranstaltninger til 
bevidstgørelse af den almene befolkning 
om, at der findes betalingskonti med basale 
funktioner, priserne herfor, de procedurer, 
der skal følges for at udøve retten til at 
oprette og anvende betalingskonti med 
basale funktioner, og hvordan man får 
adgang til alternativ tvistbilæggelse.

1. Medlemsstaterne sikrer, at
offentligheden gøres opmærksom på, at 
der findes betalingskonti med basale 
funktioner, priserne herfor, de procedurer, 
der skal følges for at udøve retten til at 
oprette og anvende betalingskonti med 
basale funktioner, og hvordan man får 
adgang til alternativ tvistbilæggelse.
Medlemsstaterne sikrer, at 
kommunikationsforanstaltningerne er 
tilstrækkelige og målrettede og tager hånd 
om særlige behov og bekymringer hos 
bankløse, sårbare og mobile forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede kompetente 
myndigheder skal have alle de beføjelser, 
der er nødvendige for, at de kan varetage 
deres opgaver. Er mere end én kompetent 
myndighed beføjet til at sikre og overvåge 
den reelle efterlevelse af dette direktiv, 
sikrer medlemsstaterne, at disse 
myndigheder indgår i et tæt samarbejde, så 
de kan udføre deres respektive opgaver 
effektivt.

2. De i stk. 1 omhandlede kompetente 
myndigheder skal være uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere og have alle de 
beføjelser og ressourcer, der er 
nødvendige for, at de kan varetage deres 
opgaver. Er mere end én kompetent 
myndighed beføjet til at sikre og overvåge 
den reelle efterlevelse af dette direktiv, 
sikrer medlemsstaterne, at disse 
myndigheder indgår i et tæt samarbejde, så 
de kan udføre deres respektive opgaver 
effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1



PE514.602v02-00 56/66 PR\941438DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne 
har adgang til effektive udenretslige 
klageprocedurer med henblik på bilæggelse 
af tvister vedrørende rettigheder og 
forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv.

Medlemsstaterne opretter tilstrækkelige og
effektive udenretslige klageprocedurer med 
henblik på bilæggelse af tvister mellem 
forbrugere og betalingstjenesteudbydere
vedrørende rettigheder og forpligtelser, der 
er fastsat i dette direktiv. Medlemsstaterne 
udpeger med henblik herpå eksisterende 
organer og opretter, hvor det er 
hensigtsmæssigt, nye organer.

Or. en

Ændringsforslag 103

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere tilslutter sig en 
eller flere alternative 
tvistbilæggelsesorganer, som opfylder 
følgende kriterier:
a) fristen for sagsanlæg suspenderes, 
mens den alternative 
tvistbilæggelsesprocedure pågår
b) proceduren er vederlagsfri eller med 
moderate omkostninger, som fastsat i 
national lovgivning
c) parterne kan få adgang til proceduren 
med andre midler end elektroniske
d) der er en lige repræsentation af 
udbydere, forbrugere og andre brugere.

Or. en

Ændringsforslag 104

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne pålægger de 
organer, som er ansvarlige for sådanne 
udenretslige klageprocedurer, at 
samarbejde om at løse 
grænseoverskridende tvister.

Or. en

Ændringsforslag 105

Forslag til direktiv
Artikel 21 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne underretter
Kommissionen og EBA om de i stk. 1 
omhandlede organer [seks måneder efter 
dette direktivs ikrafttrædelse] og giver 
straks Kommissionen meddelelse om 
eventuelle senere ændringer vedrørende 
disse organer.

Or. en

Ændringsforslag 106

Forslag til direktiv
Artikel 22 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Administrative foranstaltninger og 
sanktioner

Administrative foranstaltninger og
anvendelse af sanktioner

Or. en
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Ændringsforslag 107

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Ved valget af arten af administrative 
foranstaltninger og omfanget af 
administrative sanktioner skal de 
kompetente myndigheder tage højde for 
følgende kriterier:
a) overtrædelsens grovhed og varighed
b) den ansvarlige fysiske eller juridiske 
persons opnåede fortjeneste eller 
undgåede tab, såfremt disse beløb kan 
beregnes
c) tabene for tredjeparter som følge af 
overtrædelsen, såfremt de kan beregnes
d) den ansvarlige 
betalingstjenesteudbyders finansielle 
styrke
e) betalingstjenesteudbyderens tidligere 
overtrædelser af bestemmelserne vedtaget 
i forbindelse med gennemførelsen af 
direktivet
f) den ansvarlige 
betalingstjenesteudbyders samarbejde 
med den kompetente myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 108

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. EBA udsteder i overensstemmelse med 
artikel 16 i forordning nr. (EU) 1093/2010 
retningslinjer til de kompetente 
myndigheder om arten af administrative 
sanktioner og andre administrative 
foranstaltninger og størrelsen af de 
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administrative bøder.

Or. en

Ændringsforslag 109

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1c. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder straks 
offentliggør alle sanktioner eller andre 
foranstaltninger, der er pålagt som følge 
af overtrædelse af nationale bestemmelser 
vedtaget til gennemførelse af dette 
direktiv, herunder også oplysninger om 
overtrædelsens type og art.

Or. en

Ændringsforslag 110

Forslag til direktiv
Artikel 22 – stk. 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Medlemsstaterne giver senest [18 
måneder efter dette direktiv ikrafttræden] 
Kommissionen underretning om 
bestemmelserne vedrørende sanktioner og 
om eventuelle senere ændringer deraf.

Or. en

Ændringsforslag 111

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 23 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 23 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på tre
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 112

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne giver Kommissionen 
underretning om følgende, første gang 
senest tre år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse og derefter hvert andet år:

Medlemsstaterne giver årligt og senest [tre 
år efter dette direktivs ikrafttræden]
Kommissionen underretning om følgende:

Or. en

Ændringsforslag 113

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen forelægger en årlig 
beretning på grundlag af de modtagne 
oplysninger fra medlemsstaterne.

Or. en
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Ændringsforslag 114

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) antal akkrediterede 
sammenligningswebsteder, der er oprettet i 
medfør af artikel 7

b) antal akkrediterede 
sammenligningswebsteder, der er oprettet i 
medfør af artikel 7 og bedste praksis 
vedrørende brugertilfredshed med 
sammenligningswebsteder

Or. en

Ændringsforslag 115

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) antal flyttede betalingskonti, det 
gennemsnitlige gebyr, der er opkrævet for 
flytning, og antal afslag på flytning

c) antal flyttede betalingskonti, den 
gennemsnitlige tid, det tager at 
gennemføre flytningen, det
gennemsnitlige samlede gebyr, der er 
opkrævet for flytning, og antal afslag på 
flytning samt de mest almindelige 
problemer, som forbrugerne oplever i 
forbindelse med flytning

Or. en

Ændringsforslag 116

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) data om antal bankløse forbrugere i 
medlemsstaten.

Or. en
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Ændringsforslag 117

Forslag til direktiv
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Senest fem år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om anvendelsen af dette direktiv, eventuelt 
ledsaget af et forslag.

1. Senest fire år efter dette direktivs 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om anvendelsen af dette direktiv, eventuelt 
ledsaget af et forslag.

Rapporten skal indeholde:
a) en liste over alle 
overtrædelsesprocedurer, som 
Kommissionen har indledt for forkert 
eller ufuldstændig gennemførelse af dette 
direktiv
b) en vurdering af dette direktivs 
indvirkning på harmoniseringen og 
integrationen af detailbankydelser i 
Unionen samt om konkurrence og 
gennemsnitlige gebyrer i medlemsstaterne
c) strategier til at øge gennemsigtigheden 
af kvaliteten og sammenligneligheden af 
betalingstjenester, herunder 
gennemsigtighed af forretningsmodeller 
og investeringsstrategier og 
virksomhedernes sociale ansvar
d) en vurdering af omkostninger og 
fordele i forbindelse med gennemførelsen 
af fuld portabilitet i hele Unionen for 
betalingskontonumre, herunder en 
køreplan med de konkrete og nødvendige 
skridt for en sådan gennemførelse
e) en vurdering af kendetegnene for de 
forbrugere, som har åbnet bankkonti med 
basale funktioner siden gennemførelsen 
af dette direktiv
f) eksempler på bedste praksis blandt 
medlemsstaterne for at begrænse 
udelukkelsen af forbrugere fra adgang til 
betalingstjenester
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g) en vurdering af de gebyrer, som 
opkræves for basale betalingskonti, under 
hensyntagen til kriterierne i artikel 17, 
stk. 3
h) en vurdering af mulighederne for at 
fastsætte en øvre grænse for hele Unionen 
for de samlede årlige gebyrer i forbindelse 
med åbning og anvendelse af en 
betalingskonto med basale funktioner, 
samt hvordan en sådan grænse tilpasses 
nationale omstændigheder
i) en vurdering af den virkning, som 
bankkonti med basale funktioner har på 
markedet for andre betalingskonti, som 
tilbyder tilsvarende tjenester.

Or. en

Ændringsforslag 118

Forslag til direktiv
Artikel 28 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Uanset stk. 1 og 2 vedtager, 
offentliggør og anvender medlemsstaterne 
de love, forskrifter og administrative 
bestemmelser, der er nødvendige for at 
efterkomme:
a) artikel 4 til 8 senest [15 måneder efter 
dette direktivs ikrafttrædelse].
b) artikel 11 a i forbindelse med 
transaktioner i medlemsstaterne senest 
den 1. januar 2016 og i forbindelse med 
transaktioner i Unionen senest den 1. 
januar 2010.

Or. en
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BEGRUNDELSE

EU's indre marked bliver stadig mere indbyrdes forbundet og mere moderne. Som følge af 
krisen og optagelsen af yderligere medlemsstater kommer den indre migration af 
arbejdstagere, studerende og lærlinge til at stige. Samtidig aftager betydningen af kontanter 
som en vare, der stilles offentligt og gratis til rådighed for brugerne af centralbankerne. 
Forbrugerne foretager i dag større indkøb elektronisk i mange medlemsstater. En række 
medlemsstater har endvidere begrænset størrelsen af kontante betalinger for at bekæmpe 
skjulte økonomier og skattesvig.

Det er således af samfundsmæssig og samfundsøkonomisk interesse at sikre alle borgere 
adgang til moderne betalingstjenester, som lever op til høje kvalitetsstandarder og er 
konkurrencedygtige. Den Europæiske Union bør i lyset af erfaringerne fra krisen prioritere at 
genskabe forbrugernes tiltro til den europæiske finansielle sektor. Dette kræver en forbedret 
gennemsigtighed i kontogebyrerne for kunderne. Endvidere kræves der pålidelige sociale 
garantier med henblik på at stabilisere de samfund, der er berørt af krisen.

Ved at give bankkunderne bedre muligheder for at skifte konto kan ufleksible og forholdsvis 
konkurrencefri markeder frigøres for at udvikle disse i en retning, der opfylder forbrugernes 
behov. Det er endvidere vigtigt med retssikkerhed for procedurer til grænseoverskridende 
flytning af konti for at kunne sikre de mobile EU-borgeres rettigheder på hele det indre 
marked. Øget grænseoverskridende flytning af konti skal derudover bidrage til 
gennemførelsen af kvalitativt og prismæssigt attraktive tilbud inden for betalingstjenester i 
alle medlemsstater.

Kommissionens forslag til direktiv skal hilses velkomment i lyset af et godt demokratisk 
samarbejde mellem Kommissionen og Europa-Parlamentet. I forbindelse med vedtagelsen af 
initiativbetænkningen vedrørende adgang til grundlæggende betalingstjenester opfordrede 
Europa-Parlamentet i 2012 til en hurtig fremlæggelse af et lovgivningsinitiativ til 
gennemførelse af adgangsretten til grundlæggende betalingstjenester.

1. Sammenlignelige betalingskontogebyrer

Det er Kommissionens ønske at give bankkunderne et bedre overblik over tilbuddene på 
betalingskonti. Det er grunden til, at udbyderne skal anvende de samme begreber for samme 
tjenester. De nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen skal stille standardiserede 
begreber og definitioner på de vigtigste betalingstjenester til rådighed for markedsdeltagerne.
Inden kontraktindgåelse skal kunderne vide, hvilke omkostninger de kan regne med i 
forbindelse med valget af en betalingskonto. Dette svarer til retspraksis på andre markeder, 
hvor pligten om prisangivelse er standard. I den forbindelse forpligtes udbyderne til at 
udarbejde standardiserede opstillinger over gebyrinformation og ordlister med definitioner på 
de almindelige betalingstjenester, og kunderne skal regelmæssigt oplyses om omkostningerne 
for de brugte tjenester. For at kunne sikre sammenligneligheden i lyset af den større 
informationstæthed skal der udføres forbrugertest af dokumenter med gebyrinformationer og 
personlige kontoopstillinger.

I nogle medlemsstater med høj andel af personer uden konto viser undersøgelser, at dette 
skyldes den manglende grundlæggende forbrugertillid til bankerne. Idet bankkunder 
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overdrager en stor del af deres formue til en bank, som direkte kan tage gebyrer, renter og 
bøder, er det ifølge ordføreren en nødvendighed med fuldstændig gennemsigtighed.
Gennemsigtige gebyrer udgør således et vigtigt instrument til at få flere personer til at få en 
konto, modernisere den europæiske økonomi samt bekæmpe skjulte økonomier.

Der skal endvidere udarbejdes mindst ét websted til sammenligning i hver medlemsstat til 
sammenligning af betalingskontoudbydernes omkostningsstrukturer. Det er af afgørende 
betydning, at disse websteder er pålidelige. Kommissionens forslag om at lade 
tilsynsmyndighederne akkreditere de websteder, der opfylder minimumsstandarderne inden 
for tjenesternes uafhængighed og fuldstændighed, er således et skridt i den rigtige retning.
Udkastet til betænkning supplerer kriterierne for akkreditering. Derudover skal 
tilsynsmyndighederne i alle medlemsstater udarbejde et eget tilbud til sammenligning af 
betalingskontotilbuddene i deres medlemsstat. For at kunne opfylde de mobile forbrugeres 
behov bør der ligeledes oprettes en EU-portal til information om webstederne til 
sammenligning på nationalt plan.

Bankkunderne skal på den måde få adgang til oplysninger af en høj, ensartet kvalitet til 
ukompliceret sammenligning af forholdet mellem kvalitet og pris ved de forskellige 
udbyderes betalingskonti.

2. Flytning af betalingskonti

Markedet for betalingskonti kendetegnes i de fleste medlemsstater ved en lav 
forbrugermobilitet. Kun 16 procent af kontoindehaverne angav i en Eurobarometer-
undersøgelse fra 2012 at have åbnet en ny betalingskonto inden for de seneste fem år. Den 
lave konkurrence har endelig medført en betydelig stigning i kontoforvaltningsgebyrerne i 
nogle lande. Man må gå ud fra, at lempelserne og retssikkerheden for forbrugerne i 
forbindelse med at flytte bankkonti og udbuddet opfylder forbrugernes behov, og at de 
europæiske betalingsudbyderes konkurrenceevne styrkes gennem innovation.

Kommissionens initiativ har til formål at fastsætte klare ansvarsområder i forbindelse med at 
skifte betalingskonti. Kommissionens foreslåede procedure tager udgangspunkt i de anvendte 
EBIC-standarder for flytning af bankkonti. Det svage punkt ved denne frivillige forpligtelse er 
dog det begrænsede kendskab og en uensartet anvendelse ved betalingskontoudbyderne.
Endvidere behandler Kommissionens forslag også at lette grænseoverskridende flytning af 
bankkonti.

Kommissionens tilgang bør også i den forbindelse generelt understøttes for at afhjælpe 
markedssvigt. Det er i lyset af den høje følsomhed for det yderst følsomme specifikke produkt 
"betalingskonto" rigtigt at give forbrugerne adgang til konkrete støttetjenester og garantier, 
når de ønsker at skifte konto. Ordføreren støtter således Kommissionens foreslåede procedure, 
herunder anvendelse i forbindelse med grænseoverskridende flytning af bankkonti inden for 
EU. Medlemsstaterne skal dog desuden tilbyde automatiske transmissionssystemer for 
betalinger, som allerede bliver anvendt i en række medlemsstater med stor succes. Erfaringen 
viser, at problemerne og forsinkelserne i forbindelse med flytning af bankkonti som 
hovedregel opstår som følge af tredjeparters fejl, idet de ikke ændrer deres betalinger hurtigt 
nok. Den forblivende usikkerhed eller det tidsmæssige forbrug i forbindelse med en 
fuldstændig gennemførelse af flytning af bankkonti mindsker fordelene ved at skifte udbyder.
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed skal støtte medlemsstaterne med oprettelse af 
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passende modeller. Fremadrettet skal der indføres EU-dækkende kontonumre.

3. Adgang til betalingskonti med grundlæggende funktioner ("basiskonto")

De nyeste undersøgelser viser, at spørgsmålet om retskravet til betalingskonti er en hidtil 
undervurderet dimension. Kommissionens initiativ sigter mod to målgrupper. En undersøgelse 
udført af Verdensbanken konkluderer, at 56 millioner EU-borgere ikke råder over en 
basiskonto endnu. Omkring halvdelen af denne gruppe ønsker sig dog at kunne åbne en 
betalingskonto. På trods af at problemet med personer uden konto er særligt koncentreret i 
nogle medlemsstater, støder forbrugere i næsten alle medlemsstater på problemer i forbindelse 
med adgangen til en konto, de har råd til, som følge af deres finansielle situation. Ud over 
denne gruppe er det dog også borgere, der bor uden for deres oprindelsesland, der skal få gavn 
af EU's retskrav til en betalingskonto med grundlæggende funktioner. 15,8 millioner borgere 
har indtil videre udnyttet den frie bevægelighed for EU-borgere. Derudover findes der 20,2 
millioner migranter fra lande uden for EU, hvis integration vanskeliggøres som følge af deres 
manglende retskrav til en betalingskonto.

En betalingskonto er en grundlæggende vare. Betalingskonti vinder i betydning, idet de 
kontante betalinger i stadig højere grad erstattes af kontantløse betalingsformer, herunder 
elektroniske betalingsformer. Kommissionens ønske om at indføre et EU-retskrav til en 
betalingskonto med grundlæggende funktioner udgør et vigtigt bidrag til et indre marked, der 
er til fordel for borgerne. Kommissionens udkast skal dog præciseres nogle steder for at give 
borgerne mulighed for at gøre deres ret til en konto gældende.

Af hensyn til ens konkurrencebetingelser på det indre marked og for ikke at udhule 
adgangsretten for forbrugere i afsidesliggende områder skal alle udbydere af betalingskonti så 
vidt muligt forpligtes til at optage basiskonti i deres tilbud i henhold til direktivet. Undtagelser 
fra denne bestemmelse kan kun gives på restriktiv vis og ud fra objektive kriterier. Endvidere 
må adgangen til betalingskonti med grundlæggende funktioner ikke begrænses til de 
forbrugere, der ingen konto har i den pågældende medlemsstat. Kunderne skal ligeledes 
kunne skifte fra en regulær betalingskonto, som ikke opfylder deres krav, til en konto med 
grundlæggende funktioner.

Endnu et vigtigt område er de omkostninger, bankkunderne kan pålægges for brugen af en 
basiskonto. Disse konti skal tilbydes gratis eller mod betaling af retfærdige omkostninger. De 
ansvarlige myndigheder skal under alle omstændigheder fastsætte et bindende maksimalt loft 
for omkostningerne. Basiskonti skal som hovedregel udgøre den billigste form for konto, som
betalingsudbyderne tilbyder.


