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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om jämförbarhet för avgifter 
som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande 
funktioner 
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2013)0266),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0125/2013),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena 
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för rättsliga 
frågor (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) En väl fungerande inre marknad och 
utvecklingen av en modern, socialt 
integrerad ekonomi är i allt högre grad 
beroende av att betaltjänster är 
tillgängliga för alla. Eftersom 
betaltjänstleverantörerna, som agerar i 
enlighet med marknadens logik, vanligtvis 
inriktar sig på konsumenter som är 
kommersiellt attraktiva och inte ger 
sårbara konsumenter samma 
valmöjligheter när det gäller produkter, 
måste ny lagstiftning i detta avseende vara 
en del av en smart ekonomisk strategi för 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(3) Som Europaparlamentet påpekade i 
sin resolution av den 4 juli 2012 med 
rekommendationer till kommissionen om 
tillgång till grundläggande banktjänster 
måste det dock göras mer för att förbättra 
och utveckla den inre marknaden för 
banktjänster till privatkunder. En sådan 
utveckling bör gå hand i hand med att 
förmå unionens finanssektor att betjäna 
företag och konsumenter. För närvarande
hämmar bristen på insyn i och 
jämförbarhet hos avgifter samt 
svårigheterna med att byta betalkonton 
fortfarande utvecklingen av en fullständigt 
integrerad marknad. Man måste ta itu med 
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problemen med skillnader i 
produktkvaliteten och med den låga 
konkurrensen inom banktjänster till 
privatkunder, och höga 
kvalitetsstandarder måste uppnås. 

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(11) Det är mycket viktigt att konsumenter 
kan förstå avgifterna, så att de kan jämföra 
erbjudanden från olika 
betaltjänstleverantörer och fatta 
välgrundade beslut om vilket konto som är 
lämpligast för deras behov. Fullständig 
förhandsinsyn när det gäller avgifter är 
också nödvändig för att konsumenterna 
ska ha möjlighet att sköta sin 
privatekonomi på ett ansvarsfullt och 
hållbart sätt. Det går inte att jämföra 
avgifter om betaltjänstleverantörerna 
använder olika terminologi för samma 
betaltjänster och lämnar informationen i 
olika format. En standardiserad terminologi 
för de mest representativa betaltjänsterna 
och andra avgifter som är knutna till 
tillhandahållandet av betalkonton i ett 
enhetligt format kan tillsammans med 
fullständig avgiftsinformation hjälpa 
konsumenterna att förstå och jämföra 
avgifter.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 12
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(12) Konsumenterna skulle ha störst nytta 
av information som är standardiserad och 
så kortfattad som möjligt, och som gör det 
lätt att jämföra mellan olika 
betaltjänstleverantörer. De verktyg som 
konsumenterna erbjuds för att jämföra 
betalkontoerbjudanden bör vara många till 
antalet, och konsumentundersökningar 
måste genomföras. På detta stadium bör
avgiftsterminologin vara standardiserad 
endast när det gäller de mest representativa 
begreppen och definitionerna inom 
medlemsstaterna för att underlätta ett 
snabbt genomförande.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(15) För att hjälpa konsumenterna att 
enkelt jämföra betalkontoavgifter på hela 
den inre marknaden bör 
betaltjänstleverantörer ge konsumenterna 
en fullständig förteckning över avgifter 
som tas ut för alla de tjänster som är 
knutna till tillhandahållandet av 
betalkontot, och då använda
standardiserade begrepp och definitioner 
där så är möjligt. Där så är tillämpligt bör 
det i dokumentet med avgiftsinformation
endast användas de begrepp och 
definitioner som fastställts på EU-nivå.
Detta skulle också bidra till att skapa 
rättvisa villkor mellan kreditinstitut som 
konkurrerar på marknaden för betalkonton. 
För att konsumenten ska kunna göra ett 
väl underbyggt val bör dokumentet med 
avgiftsinformation även innehålla 
information om huruvida kontot omfattas 
av ett insättningsgarantisystem samt minst 
två oberoende bedömningar av 
betaltjänstleverantörens kreditvärdighet 
där sådana finns att tillgå. För att göra det 
lättare för konsumenterna att förstå vilka 
avgifter de måste betala för sitt betalkonto 
ska de ges tillgång till en ordlista som 
åtminstone innehåller tydliga, 
icke-tekniska och otvetydiga förklaringar 
av de avgifter och tjänster som ingår i 
förteckningen. Ordlistan bör bli ett 
användbart verktyg för att främja en bättre 
förståelse av vad avgifterna innebär, vilket 
i sin tur ger konsumenterna makt att öka 
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har tagits ut, så att konsumenten kan förstå 
vad de avser och vid behov bestämma sig 
för att ändra konsumtionsmönster eller byta 
leverantör. Denna fördel skulle 
maximeras genom information i 
efterhand om avgifterna för samma 
tjänster som förhandsinformationen 
gällde.

sin rörlighet och bredda urvalet av 
betalkontoerbjudanden. Det bör också 
införas en skyldighet för 
betaltjänstleverantörer att gratis informera 
konsumenterna på månatlig och årlig 
basis om samtliga avgifter som har tagits ut 
för deras konto. Efterhandsinformation bör 
lämnas i en särskild sammanfattning. Ett 
sådant personligt kontoutdrag bör ge en 
fullständig överblick över ränteintäkter, de 
avgifter som har tagits ut och information 
om ändringar av avgifter eller räntesatser.
Konsumenten bör ges den information 
som är nödvändig för att han eller hon 
ska kunna förstå vad de avgifter som 
tagits ut avser och vid behov bestämma sig 
för att ändra konsumtionsmönster eller byta 
leverantör.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) För att se till att gällande 
EU-terminologi används konsekvent i hela 
unionen bör medlemsstaterna införa en 
skyldighet för betaltjänstleverantörer att i 
sin kommunikation med konsumenterna, 
däribland i dokumentet med 
avgiftsinformation och i det personliga 
kontoutdraget, använda den gällande 
EU-terminologin tillsammans med den 
övriga nationella standardiserade
terminologi som fastställs i den preliminära 
förteckningen. Betaltjänstleverantörer får 
använda varumärken i dokumentet med 
avgiftsinformation eller i det personliga 
kontoutdraget under förutsättning att 
detta är utöver den standardiserade 
terminologin och att dessa fungerar som 
en sekundär beteckning på de tjänster 
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eller konton som erbjuds.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(18) Oberoende jämförelsewebbplatser 
kan vara ett effektivt verktyg för 
konsumenterna när det gäller att bedöma 
olika betalkontoerbjudandens fördelar på 
ett enda ställe, förutsatt att 
konsumenterna anser att den information 
som lämnas är tillförlitlig, objektiv samt 
klar och tydlig. Sådana webbplatser kan 
erbjuda en bra avvägning mellan behovet 
av tydlig och kortfattad, men ändå 
fullständig och uttömmande information 
genom att ge användarna möjlighet att få 
allmän såväl som individuellt anpassad 
och mer detaljerad information när den är 
av intresse för dem. De kan också minska 
sökningskostnaderna, eftersom 
konsumenterna inte behöver samla in 
information separat från de olika 
betaltjänstleverantörerna. Det är oerhört 
viktigt att konsumenterna informeras om 
tillgången på tillförlitliga 
jämförelsewebbplatser. De behöriga 
myndigheterna bör därför driva 
kampanjer för att informera allmänheten 
om detta.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 19
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) För att få opartisk information om 
bankavgifter och räntesatser bör 
konsumenterna kunna gå in på 
jämförelsewebbplatser som är tillgängliga 
för allmänheten och vars verksamhet är 
fristående från betaltjänstleverantörerna. 
Därför bör medlemsstaterna se till att 
konsumenterna har tillgång till minst en 
oberoende webbplats som är tillgänglig 
för allmänheten och som drivs av 
behöriga myndigheter eller någon annan 
behörig offentlig myndighet eller på dessa 
myndigheters vägnar inom deras 
respektive territorier. En sådan webbplats 
bör tillhandahålla kompletterande 
information om den standardiserade 
EU-terminologin, konsumenternas rätt att 
ha tillgång till betalkonton och om de 
bytesförfaranden som finns att tillgå på 
nationell nivå och på EU-nivå. För att 
öka konsumenternas förtroende för 
ytterligare jämförelsewebbplatser som 
finns att tillgå bör medlemsstaterna inrätta 
ett frivilligt ackrediteringssystem där 
privata aktörer som driver 
jämförelsewebbplatser kan ansöka om 
ackreditering enligt angivna 
kvalitetskriterier och 
objektivitetsbestämmelser. För att öka 
tillgängligheten av jämförbar information 
om avgifter och räntesatser för rörliga 
konsumenter bör kommissionen i 
samarbete med EBA upprätta en 
EU-portal för de jämförelsewebbplatser 
som finns att tillgå i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(21) Konsumenterna kommer endast att 
vilja byta konto om de potentiella 
fördelarna inte väger tyngre än de 
förväntade riskerna och om processen inte 
är alltför administrativt och finansiellt 
betungande. Därför bör förfarandet för att 
byta till ett betalkonto hos en annan 
betaltjänstleverantör vara tydligt, snabbt
och säkert. Detta kan endast 
åstadkommas om medlemsstaterna 
tillhandahåller en tjänst för automatisk 
omdirigering av betalningar inklusive 
automatiska meddelanden till 
betalningsmottagare och betalare. Sådana 
system bör finnas tillgängliga i 
medlemsstaterna senast 2016. Eventuella 
avgifter som är knutna till bytestjänsten 
bör tas ut endast av den överförande 
betaltjänstleverantören om konsumenten 
har innehaft betalkontot i mindre än 
12 månader. För att främja konkurrensen 
bör det också bli enklare att göra 
gränsöverskridande byten. Eftersom byten 
från eller till betaltjänstleverantörer 
utanför det gemensamma 
eurobetalningsområdet (Sepa) kan vara 
mer komplicerade än byten inom Sepa och 
kan innebära att betaltjänstleverantörer 
tvingas anpassa och justera sina interna 
förfaranden, bör det införas längre 
tidsfrister för byten utanför Sepa. Behovet 
av att upprätthålla olika tidsfrister bör 
utvärderas i samband med översynen av 
det föreslagna direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 22
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(22) Bytesprocessen bör vara så 
okomplicerad som möjligt för 
konsumenten. Därför bör medlemsstaterna 
se till att det är den mottagande 
betaltjänstleverantören som har ansvaret att 
inleda och förvalta processen för 
konsumentens räkning och att 
konsumenter och den berörda 
bankpersonalen görs uppmärksamma på 
denna möjlighet och på hur 
bytesprocessen kan påverkas.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Konsumenterna bör kunna be den 
mottagande betaltjänstleverantören att
genomföra bytet för alla eller några av de 
återkommande betalningarna och även 
överföra resterande saldo, helst vid ett enda 
möte med den mottagande 
betaltjänstleverantören. Därför bör 
konsumenterna kunna underteckna ett 
medgivande där de samtycker till de 
angivna uppdragen. Innan konsumenten 
ger sitt tillstånd bör denne informeras om 
alla steg i det förfarande som krävs för att 
genomföra bytet.

(23) I allmänhet och förutsatt att 
konsumenten har lämnat sitt samtycke bör 
den mottagande betaltjänstleverantören å
konsumentens vägnar genomföra bytet för 
de återkommande betalningarna och även 
överföra det eventuellt resterande saldot, 
helst vid ett enda möte med den 
mottagande betaltjänstleverantören. Därför 
bör konsumenterna kunna underteckna ett 
medgivande där de samtycker till eller inte 
samtycker till de angivna uppdragen. Innan 
konsumenten ger sitt tillstånd bör denne 
informeras om alla steg i det förfarande 
som krävs för att genomföra bytet.

Or. en
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Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen, och som inte har ett betalkonto i 
en viss medlemsstat bör ha rätt att öppna 
och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i den 
medlemsstaten. Medlemsstaterna bör 
vidare se till att den bytestjänst som 
föreskrivs i detta direktiv även gäller för 
betalkonton med grundläggande 
funktioner. För att säkerställa största 
möjliga tillgång till grundläggande 
betalkonton bör konsumenter ha tillgång 
till ett sådant konto, oavsett bosättningsort 
och ekonomiska omständigheter som 
arbetslöshet eller personlig konkurs.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Rätten att ha tillgång till ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
i vilken medlemsstat som helst bör beviljas 
i enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/60/EG av den 
26 oktober 2005 om åtgärder för att 
förhindra att det finansiella systemet 
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används för penningtvätt och finansiering 
av terrorism, i synnerhet med avseende på 
kundkontroll. En mekanism bör införas 
som gör det möjligt för kunder utan 
någon fast adress att uppfylla kraven i 
kapitel II i direktiv 2005/60/EG, och 
medlemsstaterna bör se till att denna 
mekanism tillämpas på ett 
proportionerligt sätt och att den inte 
används som en obefogad förevändning 
för att avvisa kunder som är mindre 
kommersiellt attraktiva.

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 27b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27b) För att användare av betalkonton 
med grundläggande funktioner ska få 
lämplig service bör medlemsstaterna 
kräva att leverantörerna ser till att den 
berörda personalen har lämplig 
utbildning och att eventuella 
intressekonflikter inte påverkar kunderna 
negativt.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna bör se till att minst 
en betaltjänstleverantör erbjuder
konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Det bör inte 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(29) För att få utöva sin rätt till ett 
grundläggande betalkonto bör 
konsumenterna inte redan ha ett betalkonto 
inom samma territorium eller bör åläggas 
att avsluta ett reguljärt betalkonto för 
konvertering eller byte till ett betalkonto 
med grundläggande funktioner. Om det 
inte går att använda elektroniska system 
som är tillräckligt överskådliga, 
tillförlitliga och snabba för att avgöra om 
en konsument redan har ett betalkonto bör 
betaltjänstleverantörerna godta en 
deklaration från konsumenten som ett 
tillförlitligt sätt att kontrollera att de inte 
redan har ett betalkonto.

Or. en
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Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE514.602v02-00 18/67 PR\941438SV.doc

SV

konsumenten och är minst lika 
fördelaktiga som leverantörens 
övertrasseringsavgifter.

Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna och 
betaltjänstleverantörerna bör ge 
konsumenterna tydlig och begriplig 
information om rätten till ett betalkonto

(33) Medlemsstaterna bör se till att 
allmänheten informeras om att det finns 
betalkonton med grundläggande 
funktioner. Kommunikationsåtgärderna
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med grundläggande funktioner.
Informationen bör omfatta de viktigaste 
funktionerna hos betalkontot och 
nyttjandevillkoren för det, samt vilka steg 
konsumenten bör följa för att utöva sin rätt 
att öppna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Konsumenterna 
bör framför allt informeras om att det inte 
är obligatoriskt att köpa tilläggstjänster för 
att få tillgång till ett grundläggande 
betalkonto.

bör vara välriktade och tillmötesgå de 
särskilda behov och intressen som sårbara 
och rörliga konsumenter samt 
konsumenter utan bankkonto har, och bör 
omfatta de viktigaste funktionerna hos 
betalkontot och nyttjandevillkoren för det, 
samt vilka steg konsumenten bör följa för 
att utöva sin rätt att öppna ett betalkonto 
med grundläggande funktioner. 
Konsumenterna bör framför allt informeras 
om att det inte är obligatoriskt att köpa
tilläggstjänster för att få tillgång till ett 
grundläggande betalkonto.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Medlemsstaterna bör utse behöriga 
myndigheter som har befogenhet att se till 
att detta direktiv genomförs och som får 
utrednings- och 
verkställighetsbefogenheter. De utsedda 
behöriga myndigheterna ska ha tillräckliga 
resurser för att fullgöra sina uppgifter. 
Medlemsstaterna bör kunna utnämna olika 
behöriga myndigheter för att verkställa de 
många olika skyldigheter som fastställts i 
detta direktiv.

(34) Medlemsstaterna bör utse behöriga 
myndigheter som har befogenhet att se till 
att detta direktiv genomförs och som får 
utrednings- och 
verkställighetsbefogenheter. De utsedda 
behöriga myndigheterna bör vara 
fristående från betaltjänstleverantörerna 
och bör ha tillräckliga resurser för att 
fullgöra sina uppgifter. Medlemsstaterna 
bör kunna utnämna olika behöriga 
myndigheter för att verkställa de många 
olika skyldigheter som fastställts i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Skäl 35
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Konsumenterna bör ha tillgång till 
effektiva förfaranden för klagomål och 
prövning utanför domstol för lösning av 
tvister som kan uppstå till följd av de 
rättigheter och skyldigheter som införs 
genom detta direktiv. Denna tillgång 
garanteras redan genom 
direktiv 2013/…/EU i fråga om berörda 
avtalstvister. Konsumenterna bör 
emellertid också ha tillgång till förfaranden 
för klagomål och prövning utanför domstol 
för lösning av tvister som uppstår innan ett
avtal ingås i fråga om de rättigheter och 
skyldigheter som införs genom detta 
direktiv, t.ex. när de vägras tillgång till ett 
betalkonto med grundläggande funktioner. 
För att bestämmelserna i detta direktiv ska 
kunna följas krävs behandling av 
konsumenternas personuppgifter. Denna 
behandling regleras av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 95/46/EG av 
den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter. Detta direktiv bör alltså 
följa de bestämmelser som anges i 
direktiv 95/46/EG och de nationella lagar 
som genomför dem.

(35) Konsumenterna bör ha tillgång till 
effektiva förfaranden för klagomål och 
prövning utanför domstol för lösning av 
tvister som kan uppstå till följd av de 
rättigheter och skyldigheter som införs 
genom detta direktiv. Det bör vara lätt att 
få tillgång till alternativa 
tvistlösningsförfaranden, och de behöriga 
organen bör uppfylla ett antal kriterier, 
såsom likvärdig representation av 
leverantörer och användare. Denna 
tillgång garanteras redan genom 
direktiv 2013/…/EU i fråga om berörda 
avtalstvister. Konsumenterna bör 
emellertid också ha tillgång till förfaranden 
för klagomål och prövning utanför domstol 
för lösning av tvister som uppstår innan ett 
avtal ingås i fråga om de rättigheter och 
skyldigheter som införs genom detta 
direktiv, t.ex. när de vägras tillgång till ett 
betalkonto med grundläggande funktioner. 
För att bestämmelserna i detta direktiv ska 
kunna följas krävs behandling av 
konsumenternas personuppgifter. Denna 
behandling regleras av Europaparlamentets 
och rådets direktiv 95/46/EG av 
den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter. Detta direktiv bör alltså 
följa de bestämmelser som anges i 
direktiv 95/46/EG och de nationella lagar 
som genomför dem.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Skäl 35a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) För att se till att detta direktiv 
tillämpas effektivt bör de behöriga 
myndigheterna fastställa särskilda regler 
om effektiva och avskräckande 
straffavgifter, varvid hänsyn bör tas till de 
riktlinjer som utfärdats av EBA om 
straffavgifternas typ och nivåer. Alla 
straffavgifter eller andra åtgärder som 
åläggs av de behöriga myndigheterna för 
överträdelser av nationella bestämmelser 
om införlivande av detta direktiv bör 
offentliggöras utan otillbörligt dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(36) I syfte att uppnå de mål som anges i 
detta direktiv bör befogenheten att anta 
akter i enlighet med artikel 290 i fördraget 
delegeras till kommissionen med avseende 
på fastställandet av den standardiserade 
terminologin på EU-nivå för betaltjänster 
som är gemensamma för ett antal 
medlemsstater, och åtföljande definitioner 
av dessa begrepp. Det är av särskild 
betydelse att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. en
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Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(38) Medlemsstaterna bör en gång om året 
och för första gången inom tre år från och 
med ikraftträdandet av detta direktiv samla 
in tillförlitlig årlig statistik över hur de 
åtgärder som införs genom detta direktiv 
fungerar. De bör använda alla relevanta 
informationskällor och överlämna den 
informationen till kommissionen. 
Kommissionen bör tillhandahålla en årlig 
rapport på grundval av den information 
den erhållit.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) En översyn av detta direktiv bör göras 
fem år efter dess ikraftträdande för att ta 
hänsyn till utvecklingen på marknaden, 
t.ex. utveckling av nya typer av 
betalkonton och betaltjänster, och till
utvecklingen inom andra områden av 
unionslagstiftningen och medlemsstaternas 
erfarenheter. Översynen bör innehålla en 
bedömning av huruvida de införda 
åtgärderna har förbättrat konsumenternas 
förståelse av avgifter för betalkonton, 
jämförbarhet hos betalkonton och hur lätt 
det är att byta konton. I översynen bör det 
också kontrolleras hur många 
grundläggande betalkonton som har 

(39) En översyn av detta direktiv bör göras 
fyra år efter dess ikraftträdande för att ta 
hänsyn till utvecklingen på marknaden, 
t.ex. utveckling av nya typer av 
betalkonton och betaltjänster, och till 
utvecklingen inom andra områden av 
unionslagstiftningen och medlemsstaternas 
erfarenheter. Detta bör även inbegripa 
en utvärdering av integrationen av 
banktjänster för privatkunder inom EU 
och av tillhandahållandet av 
högkvalitativa tjänster till 
betalkontokunder. Översynen bör 
innehålla en bedömning av huruvida de 
införda åtgärderna har förbättrat 
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öppnats, däribland av konsumenter som 
tidigare inte hade något bankkonto. Det bör 
också göras en bedömning av huruvida 
förlängda tidsfrister för 
betaltjänstleverantörer som utför 
gränsöverskridande byten ska behållas 
under en längre tidsperiod. Vid översynen 
bör det också göras en bedömning av 
huruvida bestämmelserna om den 
information som ska lämnas av 
betaltjänstleverantörerna när de erbjuder 
produktpaket är tillräcklig eller om det 
krävs ytterligare åtgärder. Kommissionen 
bör överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet, vid behov 
tillsammans med lagstiftningsförslag.

konsumenternas förståelse av avgifter för 
betalkonton, jämförbarhet hos betalkonton 
och hur lätt det är att byta konton. I 
översynen bör det också kontrolleras hur 
många betalkonton med grundläggande 
funktioner som har öppnats, däribland av 
konsumenter som tidigare inte hade något 
bankkonto. Översynen bör innehålla en 
detaljerad färdplan för införandet av full 
rörlighet för betalkontonummer. Det bör 
också göras en bedömning av huruvida 
förlängda tidsfrister för 
betaltjänstleverantörer som utför byten 
från eller till konton utanför Sepa ska 
behållas under en längre tidsperiod. Vid 
översynen bör det också göras en 
bedömning av huruvida bestämmelserna 
om den information som ska lämnas av 
betaltjänstleverantörerna när de erbjuder 
produktpaket är tillräcklig eller om det 
krävs ytterligare åtgärder. Kommissionen 
bör överlämna en rapport till 
Europaparlamentet och rådet, vid behov 
tillsammans med lagstiftningsförslag.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(k) avgifter: de avgifter och straffavgifter
som konsumenten ska betala till 
betaltjänstleverantören för 
tillhandahållandet av betaltjänster eller för 
andra tjänster som är knutna till 
administrationen av ett betalkonto,

Or. en
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Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led n

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(n) autogirering: en betaltjänst för 
debitering av en betalares betalkonto, där 
en betalningstransaktion initieras av 
betalningsmottagaren med betalarens 
medgivande,

(n) autogirering: en betaltjänst för 
debitering av en betalares betalkonto, där 
en betalningstransaktion initieras av 
betalningsmottagaren med betalarens 
medgivande till betalningsmottagaren, till 
betalningsmottagarens 
betaltjänstleverantör eller till betalarens 
egen tjänsteleverantör,

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckning över de mest representativa 
betaltjänster som omfattas av en avgift på 

nationell nivå samt standardiserad 
terminologi

Standardiserad terminologi som är knuten 
till betalkonton

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

de mest omfattande av 25 betaltjänster
eller de tjänster som motsvarar minst 90 %
av antalet sådana tjänster som omfattas av 
en avgift på nationell nivå. Den ska 
innehålla standardiserade begrepp och 
definitioner för var och en av de 
identifierade tjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA ska utarbeta riktlinjer enligt artikel 16 
i förordning (EU) nr 1093/2010 för att bistå 
de behöriga myndigheterna.

EBA ska utarbeta riktlinjer enligt artikel 16 
i förordning (EU) nr 1093/2010 för att bistå 
de behöriga myndigheterna med avseende 
på tillämpningen av de kriterier som 
förtecknas i första stycket och den relativa 
vikten av dessa kriterier vid tillämpningen 
av punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

EU-terminologin ska omfatta gemensamma 
begrepp för och definitioner av de 
gemensamma tjänsterna.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. När de delegerade akter som avses i 
punkt 4 har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning ska 
varje medlemsstat utan dröjsmål och där 
så är tillämpligt införliva den 
standardiserade EU-terminologi som har 
antagits enligt punkt 4 i den preliminära 
förteckning som avses i punkt 1 och 
offentliggöra en fullständig förteckning 
över de mest representativa betaltjänster 
som omfattas av en avgift på nationell 
nivå.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 35

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 37

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

3a. Dokumentet med avgiftsinformation 
ska omfatta de relevanta tjänsterna från 
den fullständiga förteckningen över de 
mest representativa tjänsterna som avses i 
artikel 3.5 och de motsvarande avgifterna 
för varje tjänst.
Det bör även fastställa om kontot omfattas 
av ett insättningsgarantisystem och bör 
innehålla minst två oberoende 
bedömningar av betaltjänstleverantörens 
kreditvärdighet om sådana finns att tillgå.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Medlemsstaterna ska införa en 
skyldighet för betaltjänstleverantörer att 
utarbeta en ordlista med de begrepp som 
används i samband med betaltjänster som 
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erbjuds för betalkonton.

Or. en

Ändringsförslag 40

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Ordlistan ska innehålla
(a) en fullständig förteckning över de 
mest representativa tjänsterna som avses i 
artikel 3.5, i denna förteckning ska 
EU:s standardiserade terminologi och 
åtföljande definitioner av dessa begrepp 
användas,
(b) förklaringar av alla ytterligare 
betaltjänster som erbjuds av 
betaltjänstleverantören i samband med 
betalkonton som inte täcks av led a med 
avseende på kontonas funktion.
Medlemsstaterna ska se till att ordlistan 
som tillhandahålls i enlighet med första 
stycket formuleras på ett tydligt, 
icke-tekniskt och otvetydigt sätt och att 
den inte är missvisande.

Or. en

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

konsumenter, och de ska alltid finnas 
tillgängliga i elektronisk form på deras 
webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 26 i syfte att fastställa ett 
standardiserat presentationsformat för 
dokumentet med avgiftsinformation, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken de tjänster som ingår i den 
förteckning som avses i artikel 3.5 ska 
presenteras i dokumentet med 
avgiftsinformation efter det att en 
konsumentundersökning har utförts för 
att se till att dokumentet med 
avgiftsinformation är konsumentvänligt.

Or. en

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Redovisning av avgifter Personligt kontoutdrag

Or. en
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Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenterna
en gratis redovisning för deras betalkonto 
på månatlig och årlig basis.

Or. en

Ändringsförslag 45

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) De räntesatser som gäller för kontot 
där så är tillämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) Det sammanlagda beloppet för de 
avgifter som har tagits ut för varje 
tillhandahållen betaltjänst eller andra 
tjänster i samband med driften av kontot
under den aktuella perioden.

Or. en
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Ändringsförslag 47

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Det genomsnittliga saldot och det 
sammanlagda beloppet i ränta under den 
aktuella perioden. 

Or. en

Ändringsförslag 48

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cc) Förhands- och efterhandsbesked om 
ändringar av avgifter eller räntor för 
kontot. 

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led cd (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(cd) Eventuella förhandsbesked om 
avgifter som ska tas ut följande period och 
om avgifter som kommer att tas ut 
följande period om inte kunden vidtar 
nödvändiga steg för att undvika dem.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med 
artikel 26 i syfte att fastställa formatet för 
det personliga kontoutdraget, dess 
gemensamma symbol och den ordning i 
vilken de tjänster som ingår i den 
kompletta förteckning som avses i 
artikel 3.5 ska presenteras i det personliga 
kontoutdraget. Konsumenttestning av det 
personliga kontoutdraget och ordlistan 
ska genomföras i alla medlemsstater 
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innan dessa införs för att säkerställa att 
de är konsumentvänliga.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avtalsinformation och kommersiell 
information

Meddelanden med standardiserad 
terminologi

Or. en

Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer i alla meddelanden 
till konsumenter, inbegripet
avtalsmeddelanden och 
marknadsföringsmeddelanden i 
förekommande fall använder unionens 
standardiserade terminologi som anges i 
den fullständiga förteckning över mest 
representativa betaltjänster som avses i 
artikel 3.5. 

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Betaltjänstleverantörer får använda 
varumärken för att beteckna särskilda 
betaltjänster eller betalkonton i sina
avtals- och marknadsföringsmeddelanden 
till kunder, förutsatt att de i förekommande 
fall tydligt anger motsvarande begrepp i 
unionens standardiserade terminologi 
som ingår i den fullständiga förteckning 
som avses i artikel 3.5. 
Betaltjänstleverantörer får använda sådana
namn på varumärken i dokumentet med 
avgiftsinformation eller i redovisningen av 
avgifter, förutsatt att detta är i tillägg till 
den standardiserade terminologin och 
som en sekundär beteckning för de 
tjänster eller konton som erbjuds.

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Jämförelsewebbplatser Jämförelsewebbplatser på nationell nivå

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 7 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 a
Unionens portal för 

jämförelsewebbplatser
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1. Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen och EBA om de 
jämförelsewebbplatser som de driver i 
enlighet med artikel 7.1 och 7.2. 
2. Kommissionen ska i samarbete med 
EBA upprätta en offentligt tillgänglig 
unionsportal för jämförelsewebbplatser på 
nationell nivå. Som komplement till den 
informationen ska konsumenterna på 
unionsportalen förses med en ordlista som 
innehåller unionens standardiserade 
terminologi som antagits i enlighet med 
artikel 3.4 samt praktisk vägledning om 
byten av betalkonton över gränserna. 

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har tillgång till minst 
en oberoende och offentligt tillgänglig
webbplats som drivs av eller för en 
behörig myndighet eller någon annan 
behörig offentlig myndighet, med 
jämförelser av den ränta som betalas eller 
debiteras för kontosaldot samt de avgifter 
som betaltjänstleverantörer tar ut för 
tjänster som erbjuds i fråga om 
betaltjänster på nationell nivå i enlighet 
med punkterna 2 och 3. Dessutom ska 
jämförelsewebbplatsen förse 
konsumenterna med information om 
unionens standardiserade terminologi, 
tillgång till betalkonton, inbegripet 
betalkonton med grundläggande 
funktioner och bytesförfaranden på 
unionsnivå och nationell nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Dessutom ska medlemsstaterna inrätta 
ett frivilligt ackrediteringssystem för 
webbplatser med jämförelser av den ränta 
som betalas eller debiteras för kontosaldot 
samt de avgifter som tas ut av 
betaltjänstleverantörer för tjänster som 
erbjuds i samband med betalkonton som 
drivs av privata aktörer. För att beviljas 
ackreditering ska jämförelsewebbplatser 
som drivs av privata aktörer

Or. en

Ändringsförslag 60

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) har infört system för att undvika och 
hantera intressekonflikter mellan den som 
driver jämförelsewebbplatsen och 
betaltjänstleverantörer för att säkerställa 
att direkt eller indirekt ägande, kontroll 
eller affärsförbindelser mellan 
betaltjänstleverantörer och 
webbplatsoperatörer inte hindrar 
efterlevnaden av leden ab, ac, ad och d,

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led ab (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) tydligt informerar om sina ägare och 
sin finansiering,

Or. en

Ändringsförslag 62

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) tydligt beskriver de kriterier som
används för att bestämma ett 
rekommenderat konto för en 
betaltjänstanvändare,

Or. en

Ändringsförslag 63

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ad) vara opartisk såtillvida som att 
annonser för betaltjänstleverantörer, 
deras ombud, närstående bolag eller 
varumärken inte får visas på hemsidan 
eller på prisjämförelsesidorna.

Or. en

Ändringsförslag 64

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(b) använda entydigt klarspråk och i 
förekommande fall använda den 
standardiserade unionsterminologi som 
avses i artikel 3.5,

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) erbjuda aktuell information, (c) erbjuda korrekt och aktuell information 
samt ange tidpunkten för den senaste 
uppdateringen,

Or. en

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) ge en tillräckligt omfattande översikt 
över betalkontomarknaden,

(d) ge användarna objektiva och 
uttömmande resultat som tar full hänsyn 
till eventuella sökkriterier som de valt och 
om den presenterade informationen inte 
är en fullständig översikt över marknaden 
ska användaren informeras om detta 
innan resultaten visas,

Or. en
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Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ingen webbplats ackrediterats i 
enlighet med punkt 2 ska 
medlemsstaterna se till att det inrättas en 
webbplats som drivs av den behöriga
myndighet som avses i artikel 20 eller en 
annan behörig offentlig myndighet. Om 
en webbplats har ackrediterats i enlighet 
med punkt 2 får medlemsstaterna besluta 
att inrätta en ytterligare webbplats som 
drivs av den behöriga myndighet som 
avses i artikel 20 eller en annan behörig 
offentlig myndighet. Webbplatser som 
drivs av en behörig myndighet enligt 
punkt 1 ska uppfylla kraven i 
punkterna 2 a–e.

3. Webbplatser som drivs av eller för en 
behörig myndighet eller en annan behörig 
offentlig myndighet enligt punkt 1 ska 
uppfylla kraven i punkterna 2 a–e.

Or. en

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. EBA ska utarbeta ett förslag till 
tekniska standarder för tillsyn för att 
ytterligare utveckla och ange de kriterier 
för ackreditering av 
jämförelsewebbplatser som fastställs i 
artikel 7.2.
EBA ska överlämna dessa förslag till 
tekniska standarder för tillsyn till 
kommissionen senast den ... .
Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta de tekniska standarder för tillsyn 
som avses i första stycket, i enlighet med 
förfarandet i artiklarna 10–14 i 
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förordning (EU) nr 1093/2010.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska ha rätt att vägra 
bevilja eller dra tillbaka ackreditering från 
privata aktörer om de inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt punkt 2.

4. Medlemsstaterna ska vägra bevilja eller 
dra tillbaka ackreditering från privata 
aktörer om de upprepade gånger inte 
uppfyller sina skyldigheter enligt punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 70

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna informeras om att de 
webbplatser som avses i punkt 1 är 
tillgängliga och om ackrediterade 
webbplatser i enlighet med punkt 2. De 
behöriga myndigheterna ska göra lämplig 
information tillgänglig, bland annat, i 
förekommande fall, om att det finns ett 
offentligt tillgängligt register över 
ackrediterade jämförelsewebbplatser på 
nationell nivå.

Or. en
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Ändringsförslag 71

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Punkt 1 ska inte tillämpas när endast 
betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 
i direktiv 2007/64/EG eller i led 1 i bilaga 
I till direktiv 2013/36/EU 
[kapitalkravsdirektivet IV] erbjuds 
tillsammans med ett betalkonto.

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Bytestjänsten ska initieras av den 2. Bytestjänsten ska initieras av den 
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mottagande betaltjänstleverantören. Den 
mottagande betaltjänstleverantören ska
begära ett skriftlig tillstånd från 
konsumenten för att utföra bytestjänsten. I 
tillståndet ska konsumenten kunna ge sitt 
specifika samtycke till att den överförande 
betaltjänstleverantören utför var och en av 
de uppgifter som anges i punkterna 3 e 
och 3 f och sitt specifika samtycke till att 
den mottagande betaltjänstleverantören 
utför var och en av de uppgifter som anges 
i punkterna 4 c, 4 d och 5. I tillståndet ska 
konsumenten specifikt kunna begära att 
den överförande betaltjänstleverantören 
överför de uppgifter som anges i 
punkterna 3 a och 3 b. I tillståndet ska det 
också anges från vilket datum 
återkommande betalningar ska göras från 
det konto som öppnas hos den mottagande 
betaltjänstleverantören.

mottagande betaltjänstleverantören. Den 
mottagande betaltjänstleverantören ska 
inhämta ett skriftligt tillstånd från 
konsumenten för att utföra bytestjänsten. I 
tillståndet ska konsumenten kunna ge eller 
vägra att ge sitt specifika samtycke till att 
den överförande betaltjänstleverantören 
utför var och en av de uppgifter som anges 
i punkterna 3 e och 3 f och ge eller vägra 
att ge sitt specifika samtycke till att den 
mottagande betaltjänstleverantören utför 
var och en av de uppgifter som anges i 
punkterna 4 c, 4 d och 5. I tillståndet ska 
konsumenten specifikt kunna begära att 
den överförande betaltjänstleverantören 
överför de uppgifter som anges i 
punkterna 3 a och 3 b. I tillståndet ska det 
också anges från vilket datum 
återkommande betalningar ska göras från 
det konto som öppnas hos den mottagande 
betaltjänstleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Överföra all eventuell ytterligare 
information till den mottagande 
betaltjänstleverantören som anses vara
nödvändig för att den mottagande 
betaltjänstleverantören ska kunna 
genomföra bytet.

(c) Överföra all eventuell ytterligare sådan
information till den mottagande 
betaltjänstleverantören som är nödvändig 
för att den mottagande 
betaltjänstleverantören ska kunna 
genomföra bytet.

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) I de fall då den överförande 
betaltjänstleverantören inte tillhandahåller 
ett system för automatisk omdirigering av 
stående betalningsuppdrag och 
autogireringar till det konto som 
konsumenten har hos den mottagande 
betaltjänstleverantören, annullera stående 
betalningsuppdrag och upphöra att 
godkänna autogireringar på den dag som 
anges i tillståndet.

(d) I de fall då den överförande 
betaltjänstleverantören inte ännu
tillhandahåller ett system för automatisk 
omdirigering av stående betalningsuppdrag 
och autogireringar till det konto som 
konsumenten har hos den mottagande 
betaltjänstleverantören, annullera stående 
betalningsuppdrag och upphöra att 
godkänna autogireringar på den dag som 
anges i tillståndet.

Or. en

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Inom sju kalenderdagar upprätta de 
stående betalningsuppdrag som 
konsumenten har begärt och utföra dem 
från och med den dag som anges i 
tillståndet.

(a) Inom sju bankdagar upprätta de 
stående betalningsuppdrag som 
konsumenten har begärt och utföra dem 
från och med den dag som anges i 
tillståndet.

Or. en

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) i förekommande fall informera 
konsumenterna om deras rättigheter 
avseende Sepa-autogiro i enlighet med 
artikel 5.3 d i förordning 260/2012/EU,

Or. en
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Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Betaltjänstleverantören ska inte vara 
skyldig att avsluta ett betalkonto i enlighet 
med punkt 6 d om konsumenten har 
utestående skulder till 
betaltjänstleverantören. 
Betaltjänstleverantören ska omedelbart 
informera konsumenten om sådana 
utestående skulder förhindrar att 
konsumentens betalkonto avslutas.

Or. en

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Översända den information som anges i 
punkt 3 a–c till den mottagande 
betaltjänstleverantören inom sju 
kalenderdagar efter mottagandet av 
begäran.

(a) Översända den information som anges i 
punkt 3 a–c till den mottagande 
betaltjänstleverantören inom sju 
bankdagar efter mottagandet av begäran.

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) I de fall då den överförande 
betaltjänstleverantören inte tillhandahåller 
ett system för automatisk omdirigering av 

(b) I de fall då den överförande 
betaltjänstleverantören inte ännu
tillhandahåller ett system för automatisk 
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stående betalningsuppdrag och 
autogireringar till det konto som 
konsumenten har hos den mottagande 
betaltjänstleverantören, annullera alla 
stående betalningsuppdrag och upphöra att 
godkänna autogireringar för betalkontot på 
den dag som anges av den mottagande 
betaltjänstleverantören.

omdirigering av stående betalningsuppdrag 
och autogireringar till det konto som 
konsumenten har hos den mottagande 
betaltjänstleverantören, annullera alla 
stående betalningsuppdrag och upphöra att 
godkänna autogireringar för betalkontot på 
den dag som anges av den mottagande 
betaltjänstleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Överföra det återstående positiva 
saldot från betalkontot till det konto som 
innehas hos den mottagande 
betaltjänstleverantören.

(c) Överföra eventuellt återstående positivt 
saldo från betalkontot till det konto som 
innehas hos den mottagande 
betaltjänstleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. I det fall som anges i punkt 8 ska de 
tidsfrister som anges i punkterna 3, 4 och 6 
vara dubbelt så långa. Denna bestämmelse 
ska omfattas av den översyn som anges i 
artikel 27.

9. I det fall som anges i punkt 8 ska de 
tidsfrister som anges i punkterna 3, 4 och 6 
vara dubbelt så långa utom för 
transaktioner som omfattas av artikel 1 i 
förordning (EU) nr 260/2012 [Sepa]. 
Denna bestämmelse ska omfattas av den 
översyn som anges i artikel 27.

Or. en
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Ändringsförslag 83

Förslag till direktiv
Artikel 11 a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 11a
Automatiserad omdirigering

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
facilitet inrättas för att tillhandahålla 
automatisk omdirigering av betalningar 
från ett betalkonto till ett annat betalkonto 
kombinerat med automatiska aviseringar 
till betalningsmottagare eller betalare när 
deras överföringar omdirigeras.
2. EBA ska tillhandahålla teknisk 
assistans till behöriga myndigheter 
beträffande inrättandet av automatiska 
omdirigeringssystem.

Or. en

Ändringsförslag 84

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
eventuella avgifter som den överförande 
eller mottagande betaltjänstleverantören tar 
ut av konsumenten för andra tjänster som 
erbjuds enligt artikel 10 än de som avses i 
punkterna 1–3 är rimliga och anpassade till 
betaltjänstleverantörens faktiska kostnader.

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
eventuella avgifter som den överförande 
eller mottagande betaltjänstleverantören tar 
ut av konsumenten för andra tjänster som 
erbjuds enligt artikel 10 än de som avses i 
punkterna 1–3 är rimliga och anpassade till 
betaltjänstleverantörens faktiska kostnader.
Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantören tillämpar dessa 
avgifter endast om konsumenten har 
innehaft betalkontot under kortare tid än 
12 månader före mottagandet av 
bytestjänstbegäran i enlighet med 
artikel 10.4.
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Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att minst 
en betaltjänstleverantör inom deras 
territorium erbjuder konsumenterna ett 
betalkonto med grundläggande funktioner.
Medlemsstaterna ska se att betalkonton 
med grundläggande funktioner inte 
enbart erbjuds av betaltjänstleverantörer 
som endast tillhandahåller kontot med 
banktjänster online.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som är lagligen bosatta 
inom unionen har rätt att öppna och 
använda ett betalkonto med grundläggande 
funktioner. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Hänsyn får inte tas till 
kriterier som konsumentens inkomstnivå, 
anställning, kredithistorik, 
skuldsättningsnivå eller förväntade 
omsättning när det gäller att öppna ett 
betalkonto med grundläggande 
funktioner.

Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att det 
finns ett system inom deras territorium för 
att erbjuda konsumenterna ett betalkonto 
med grundläggande funktioner.
Medlemsstaterna ska se till att det system 
som avses i det första stycket uppfyller 
följande villkor: 
(a) För åtminstone betaltjänstleverantörer 
som tillhandahåller betalkonton som 
omfattar samtliga tjänster som anges i 
artikel 16 har en skyldighet införts att de 
måste erbjuda och tillhandahålla ett 
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betalkonto med grundläggande funktioner 
utom i de fall som avses i punkt 3 i denna 
artikel.
(b) Betalkonton med grundläggande 
funktioner erbjuds inte enbart av 
betaltjänstleverantörer som 
tillhandahåller kontot enbart genom 
onlinefunktioner.
(c) En mekanism har införts för att göra 
det möjligt för konsumenter utan fast 
adress att uppfylla kraven i kapitel II i 
direktiv 2005/60/EG.
(d) En mekanism har införts för att 
säkerställa att utsatta konsumenter som 
saknar bankkonto samt rörliga 
konsumenter informeras om att 
betalkonton med grundläggande 
funktioner är tillgängliga.
(e) Det får inte göras alltför svårt eller 
betungande för konsumenten att utöva 
den rätt som avses i punkt 1.
(f) En mekanism har införts för att göra 
det möjligt för betaltjänstleverantörer att 
på ett öppet, tillförlitligt och snabbt sätt 
kontrollera om en konsument redan 
innehar ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i den 
medlemsstaten.
(g) Den bytestjänst som föreskrivs i 
artiklarna 10 och 11 tillämpas när en 
konsument önskar byta till ett betalkonto 
med grundläggande funktioner från ett 
annat betalkonto inom bytestjänstens 
räckvidd.
Medlemsstaterna får undanta andra 
betaltjänstleverantörer än de som 
förtecknas i led b från skyldigheten att 
tillhandahålla ett betalkonto med 
grundläggande funktioner när detta är 
objektivt motiverat med hänsyn till 
betalningsinstitutets beskaffenhet eller det 
sortiment av betaltjänster som 
betaltjänstleverantören tillhandahåller 
och förutsatt att undantaget inte 
undergräver konsumenternas rätt till 
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tillgång. 

Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen 
har rätt att öppna och nyttja ett betalkonto 
med grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Medlemsstaterna ska se till 
att det inte är alltför svårt eller 
betungande för konsumenten att utöva sin 
rätt. Innan ett betalkonto med 
grundläggande funktioner öppnas ska 
betaltjänstleverantören kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett konto i 
deras territorium.

2. Innan ett betalkonto med grundläggande 
funktioner öppnas ska 
betaltjänstleverantören kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett konto i 
deras territorium.

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Om en konsument redan har ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i deras territorium och som ger 
konsumenten möjlighet att använda de 
betaltjänster som anges i artikel 17.1.

(a) Om en konsument har ett betalkonto 
hos en betaltjänstleverantör som är 
etablerad i deras territorium och som ger 
konsumenten möjlighet att använda de 
betaltjänster som anges i artikel 16.1.

Or. en
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Ändringsförslag 89

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantören i de fall som anges i 
punkt 3 omedelbart underrättar 
konsumenten skriftligen och kostnadsfritt 
om att ansökan har avslagits, såvida inte en 
sådan underrättelse skulle skada den 
nationella säkerheten eller den allmänna 
ordningen.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer behandlar 
ansökningar om att få tillgång till ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
inom två kalenderveckor efter 
mottagandet av en komplett ansökan, 
inbegripet identitetsbevis.
Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantören i de fall som anges i 
punkt 3 omedelbart underrättar 
konsumenten skriftligen och kostnadsfritt 
om att ansökan har avslagits och skälet till 
detta, såvida inte en sådan underrättelse 
skulle skada den nationella säkerheten, 
samt om mekanismer för alternativ 
tvistlösning.

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
omfattar följande betaltjänster:

1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
omfattar följande tjänster:

Or. en

Ändringsförslag 91

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – led 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Gireringar. (3) Gireringar, inbegripet stående 
överföringar.

Or. en

Ändringsförslag 92

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten inte erbjuds någon 
kontokredit i samband med betalkontot 
med grundläggande funktioner.

4. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten inte erbjuds någon 
kontokredit i samband med betalkontot 
med grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna får tillåta att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenter 
tillgång till ett mycket litet belopp som en 
tillfällig buffert om avgifterna för dessa 
medel redovisas separat för konsumenten 
och är minst lika förmånliga som 
leverantörens avgifter för kontokrediter.

Or. en

Ändringsförslag 93

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 24 för att uppdatera förteckningen 
över tjänster som ingår i ett betalkonto 
med grundläggande funktioner med 
hänsyn till betalningssättens och 
teknikens utveckling.
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Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna kostnadsfritt eller 
till en rimlig avgift erbjuder de tjänster som 
anges i artikel 16.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna kostnadsfritt eller 
till en rimlig avgift erbjuder de tjänster som 
anges i artikel 16. Medlemsstaterna ska se 
till att betalkontot med grundläggande 
funktioner alltid är betalkontot med den 
lägsta avgiften för tillhandahållandet av 
det paket med det lägsta antalet 
erforderliga betaltjänster som har 
fastställts i den berörda medlemsstaten i 
enlighet med artikel 16.1 och 16.2.

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
avgifter som tas ut av konsumenten för att 
konsumenten inte fullgjort sina åtaganden 
enligt ramavtalet är rimliga.

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
avgifter som tas ut av konsumenten för att 
konsumenten inte fullgjort sina åtaganden 
enligt ramavtalet är rimliga och 
överensstämmer med leverantörens 
vanliga prispolitik.

Or. en

Ändringsförslag 96

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna se till att de behöriga 
myndigheterna fastställer vad som är en 
rimlig avgift enligt ett eller flera av 
följande kriterier:

3. Medlemsstaterna se till att de behöriga 
myndigheterna fastställer en rimlig övre 
gräns för de sammanlagda årliga 
avgifterna enligt ett eller flera av följande 
kriterier:

Or. en

Ändringsförslag 97

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Totala kostnader för att tillhandahålla 
det grundläggande betalkontot.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 98

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Det har inte förekommit några 
transaktioner på kontot under minst tolv på 
varandra följande månader.

(b) Det har inte förekommit några 
transaktioner på kontot under minst 24 på 
varandra följande månader.

Or. en

Ändringsförslag 99

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som häver ett avtal 
om betalkonto med grundläggande 
funktioner skriftligen och kostnadsfritt 
underrättar konsumenten om skälen och 
motiveringen till hävandet minst två 
månader innan hävandet träder i kraft.

3. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som häver ett avtal 
om betalkonto med grundläggande 
funktioner skriftligen och kostnadsfritt 
underrättar konsumenten om skälen och 
motiveringen till hävandet och om 
tillgängliga mekanismer för alternativ 
tvistlösning minst två månader innan 
hävandet träder i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 100

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att det vidtas 
åtgärder för att öka medvetenheten hos
allmänheten om att det finns betalkonton 
med grundläggande funktioner, deras 
prisvillkor, hur man får tillgång till 
betalkonton med grundläggande funktioner 
och vilka förfaranden för klagomål och 
prövning utanför domstol som man kan 
använda.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
allmänheten görs medveten om att det 
finns betalkonton med grundläggande 
funktioner, deras prisvillkor, hur man får 
tillgång till betalkonton med 
grundläggande funktioner och vilka 
förfaranden för klagomål och prövning 
utanför domstol som man kan använda. 
Medlemsstaterna ska se till att 
kommunikationsåtgärderna är 
tillräckliga, väl inriktade och tillgodoser 
de särskilda behov och problem som 
konsumenter som saknar bankkonto, som 
är utsatta och rörliga har. 

Or. en

Ändringsförslag 101

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De myndigheter som avses i punkt 1 ska 
ha alla befogenheter som krävs för att 
fullgöra sina uppdrag. När mer än en 
behörig myndighet bemyndigas att 
säkerställa och övervaka att detta direktiv 
följs effektivt ska medlemsstaterna se till 
att de myndigheterna har ett nära 
samarbete, så att de kan fullgöra sina 
respektive uppdrag effektivt.

2. De myndigheter som avses i punkt 1 ska 
vara oberoende av betaltjänstleverantörer 
och ha alla befogenheter och resurser som 
krävs för att fullgöra sina uppdrag. När mer 
än en behörig myndighet bemyndigas att 
säkerställa och övervaka att detta direktiv 
följs effektivt ska medlemsstaterna se till 
att de myndigheterna har ett nära 
samarbete, så att de kan fullgöra sina 
respektive uppdrag effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 102

Förslag till direktiv
Artikel 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har tillgång till effektiva 
förfaranden för klagomål och prövning 
utanför domstol för lösning av tvister som 
kan uppstå till följd av de rättigheter och 
skyldigheter som införs genom detta 
direktiv.

1. Medlemsstaterna ska inrätta tillräckliga
och effektiva förfaranden för klagomål och 
prövning utanför domstol för lösning av 
tvister som kan uppstå mellan 
konsumenter och betaltjänstleverantörer 
till följd av de rättigheter och skyldigheter 
som införs genom detta direktiv. I detta 
syfte ska medlemsstaterna utse befintliga 
organ och, då det är lämpligt, inrätta nya.

Or. en

Ändringsförslag 103

Förslag till direktiv
Artikel 21 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna ansluter sig till 
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ett eller flera organ för alternativ 
tvistlösning som uppfyller följande 
kriterier:
(a) Preskriptionstiden för att väcka talan 
vid domstol upphävs tillfälligt medan 
förfarandet för alternativ tvistlösning 
pågår.
(b) Förfarandet är kostnadsfritt eller 
förenat med måttliga kostnader enligt 
nationell lagstiftning.
(c) Parterna kan få tillgång till 
förfarandet även på annat sätt än på 
elektronisk väg.
(d) Leverantörer, konsumenter och andra 
användare har lika många företrädare.

Or. en

Ändringsförslag 104

Förslag till direktiv
Artikel 21 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska kräva att de organ 
som ansvarar för sådana förfaranden för 
klagomål och prövning utanför domstol 
samarbetar så att gränsöverskridande 
tvister kan lösas.

Or. en

Ändringsförslag 105

Förslag till direktiv
Artikel 21 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen och EBA om de organ som 
avses i punkt 1 [sex månader efter 
ikraftträdandet av detta direktiv] och ska 
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utan dröjsmål underrätta kommissionen 
om alla eventuella senare förändringar i 
fråga om dessa organ.

Or. en

Ändringsförslag 106

Förslag till direktiv
Artikel 22 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Administrativa åtgärder och påföljder Administrativa åtgärder och tillämpning av 
påföljder

Or. en

Ändringsförslag 107

Förslag till direktiv
Artikel 22 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När typen av administrativa åtgärder och 
nivån för straffavgifter fastställs ska de 
behöriga myndigheterna beakta följande: 
(a) Överträdelsens allvarlighetsgrad och 
varaktighet.
(b) Storleken av erhållna fördelar eller 
undvikande av förluster för den ansvariga 
fysiska eller juridiska personen, i den mån 
de kan bestämmas.
(c) Förluster för tredje parter orsakade av 
överträdelsen, i den mån de kan 
fastställas.
(d) Den ansvarige 
betaltjänstleverantörens ekonomiska 
styrka.
(e) Betaltjänstleverantörens tidigare 
överträdelser av bestämmelser som 
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antagits för att genomföra direktivet.
(f) Den ansvariga betaltjänstleverantörens 
nivå av samarbete med den behöriga 
myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 108

Förslag till direktiv
Artikel 22 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EBA ska utfärda riktlinjer till de behöriga 
myndigheterna i enlighet med artikel 16 i 
förordning (EU) nr 1093/2010 om typerna 
av administrativa påföljder och andra 
administrativa åtgärder samt nivån på 
straffavgifter.

Or. en

Ändringsförslag 109

Förslag till direktiv
Artikel 22 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna utan otillbörligt 
dröjsmål offentliggör straffavgifter eller 
andra åtgärder som utkrävts vid 
överträdelser av de nationella 
bestämmelserna om införlivandet av detta 
direktiv, inbegripet information om typen
och arten av överträdelsen.

Or. en
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Ändringsförslag 110

Förslag till direktiv
Artikel 22 – stycke 1d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska underrätta 
kommissionen om bestämmelser avseende 
påföljder senast [18 månader efter 
ikraftträdandet av detta direktiv] och om 
alla eventuella senare förändringar.

Or. en

Ändringsförslag 111

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 23 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av två månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader om Europaparlamentet eller 
rådet så begär.

5. En delegerad akt som antas enligt 
artikel 23 ska träda i kraft endast om 
varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade 
akten inom en period av tre månader från 
den dag då akten delgavs 
Europaparlamentet och rådet, eller om 
både Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period kan förlängas med 
tre månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Or. en

Ändringsförslag 112

Förslag till direktiv
Artikel 26 – stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
information om följande frågor, första 
gången inom tre år efter ikraftträdandet av 
detta direktiv och därefter vartannat år:

Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
information om följande frågor, första 
gången senast [tre år efter ikraftträdandet 
av detta direktiv] och därefter varje år:

Or. en

Ändringsförslag 113

Förslag till direktiv
Artikel 26 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska lämna en årsrapport 
på grundval av den information som 
mottagits från medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 114

Förslag till direktiv
Artikel 26 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Antalet ackrediterade webbplatser som 
har upprättats enligt artikel 7.

(b) Antalet ackrediterade webbplatser som 
har upprättats enligt artikel 7 och bästa 
praxis vad gäller användarnöjdhet 
beträffande jämförelsewebbplatser.

Or. en

Ändringsförslag 115

Förslag till direktiv
Artikel 26 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Antalet byten av betalkonto som har 
genomförts, den genomsnittliga avgiften 
för byten och antalet avslagna ansökningar 
om byte.

(c) Antalet byten av betalkonto som har 
genomförts, den genomsnittliga tiden för 
att slutföra bytesprocessen, den 
genomsnittliga sammanlagda avgiften för 
byten och antalet avslagna ansökningar om 
byte, de vanligaste problemen för 
konsumenterna under bytesprocessen.

Or. en

Ändringsförslag 116

Förslag till direktiv
Artikel 26 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Uppgifter om antalet konsumenter 
utan bankkonto i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 117

Förslag till direktiv
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska inom fem år från 
ikraftträdandet av detta direktiv överlämna 
en rapport till Europaparlamentet och rådet 
om tillämpningen av detta direktiv, vid 
behov åtföljd av ett förslag.

1. Kommissionen ska inom fyra år från 
ikraftträdandet av detta direktiv överlämna 
en rapport till Europaparlamentet och rådet 
om tillämpningen av detta direktiv, vid 
behov åtföljd av ett förslag.

Rapporten ska innehålla
(a) en förteckning över alla 
överträdelseförfaranden som 
kommissionen inlett rörande felaktigt 
genomförande av detta direktiv,
(b) en bedömning av direktivets 
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konsekvenser för harmoniseringen och 
integrationen av marknaden för 
banktjänster till konsumenter inom 
unionen och om konkurrensen och de 
genomsnittliga avgiftsnivåerna i 
medlemsstaterna.
(c) strategier för att öka öppenheten om 
betaltjänstleverantörers kvalitet och 
jämförbarhet inom unionen, inbegripet 
öppenhet om affärsmodeller och 
investeringsstrategier och företagens 
sociala ansvar,
(d) en bedömning av kostnader och 
fördelar av att genomföra fullständiga 
flyttmöjligheter för betalkontonummer 
inom unionen, inklusive en färdplan med 
de konkreta steg som krävs för att 
genomföra detta,
(e) en bedömning av vad som 
kännetecknar konsumenter som har 
öppnat betalkonton med grundläggande 
funktioner sedan direktivet införlivades, 
(f) exempel på bästa praxis i 
medlemsstaterna för att minska antalet 
konsumenter som är uteslutna från 
betaltjänster, 
(g) en bedömning av avgiftsnivån för 
betalkonton med grundläggande 
funktioner, med beaktande av kriterierna 
i artikel 17.3, 
(h) en bedömning av alternativ för att 
fastställa en övre gräns inom unionen för 
de sammanlagda avgifterna för att öppna 
och använda ett betalkonto med 
grundläggande funktioner och sätt att 
anpassa en sådan gräns till nationella 
omständigheter,
(i) en bedömning av konsekvenserna av 
tillhandahållandet av betalkonton med 
grundläggande funktioner på marknaden 
för andra betalkonton med liknande 
tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 118

Förslag till direktiv
Artikel 28 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Genom undantag från punkterna 1 
och 2 ska medlemsstaterna anta, 
offentliggöra och tillämpa de lagar och 
andra författningar som krävs för att 
efterleva
(a) artiklarna 4–8 senast [15 månader 
efter ikraftträdandet av detta direktiv],
(b) artikel 11a för transaktioner inom 
medlemsstaten senast den 1 januari 2016 
och för transaktioner inom unionen 
senast den 1 januari 2020.

Or. en
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MOTIVERING

EU:s inre marknad befinner sig i en process av ökande samverkan och modernisering. Till 
följd av krisen och det ökande antalet medlemsstater kommer arbetstagare, studerande och 
lärlingar att flytta i allt större utsträckning. Samtidigt får kontanter allt mindre betydelse som 
tillgång som tillhandahålls offentligt och kostnadsfritt av centralbankerna. I många 
medlemsstater gör konsumenterna numera större inköp elektroniskt. För att bekämpa den 
svarta ekonomin och skattebedrägerier har några medlemsstater dessutom infört en övre 
beloppsgräns för kontantbetalningar.

Det är alltså av samhällsintresse och nationalekonomiskt intresse att garantera alla 
medborgare tillgång till moderna betaltjänster som håller hög kvalitet och är 
konkurrenskraftiga. Med tanke på erfarenheterna av krisen bör EU även prioritera att 
återställa konsumenternas förtroende för den europeiska finanssektorn. Bankkunderna måste 
få bättre insyn i betalkontoavgifterna. Dessutom är ett tillförlitligt socialt skydd 
en förutsättning för att läget ska kunna stabiliseras i de drabbade samhällena.

Genom bättre möjligheter att byta konto kan bankkunderna luckra upp de rigida och till stor 
del konkurrensbefriade marknaderna och få dem att vidareutvecklas med hänsyn till 
konsumenternas behov. Det är också viktigt att ha rättssäkra processer för gränsöverskridande 
byte av konto, för att man ska kunna garantera rättigheter på hela den inre marknaden för de 
EU-medborgare som flyttar till andra medlemsstater. En ökning av antalet gränsöverskridande 
kontobyten borde också leda till attraktiva betaltjänsterbjudanden när det gäller pris och 
kvalitet i alla medlemsstater.

Kommissionens förslag till direktiv välkomnas som ett gott demokratiskt samarbete mellan 
kommissionen och parlamentet. Under 2012 antog parlamentet ett initiativbetänkande om 
tillgång till grundläggande betaltjänster och uppmanade kommissionen att snabbt lägga fram 
ett lagstiftningsinitiativ för att genomföra garanterad tillgång till grundläggande betaltjänster.

1. Jämförbara betalkontoavgifter

Kommissionen vill att bankkunderna ska få en bättre överblick över utbudet av betalkonton. 
Betaltjänstleverantörerna ska därför använda enhetliga begrepp för likadana tjänster. De 
nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen ska förse marknadsaktörerna med 
standardiserade begrepp och definitioner för de viktigaste betaltjänsterna. Innan kunderna 
ingår avtal ska de känna till vilka kostnader som tillkommer när de väljer ett visst betalkonto. 
Detta motsvarar rättspraxis på andra marknader där det är standard att man är skyldig att 
lämna information om avgifter. Betaltjänstleverantörerna måste dessutom ge kunden 
ett standardiserat dokument med avgiftsinformation och en ordlista med definitioner av de 
vanligaste betaltjänsterna samt regelbundet ge kunderna en utförlig redovisning av de avgifter 
som tas ut i samband med de tjänster som använts. För att upprätthålla jämförbarheten trots 
den stora mängden information bör man genomföra konsumenttester av dokumenten med 
avgiftsinformation och den personliga kontoöversikten.

I vissa medlemsstater där många personer saknar eget konto har kundundersökningar visat att 
detta beror på att konsumenterna saknar grundläggande förtroende för bankerna. Med tanke 
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på att bankkunder anförtror en avsevärd del av sina tillgångar till en bank, som direkt kan ta ut 
avgifter, räntor och straffavgifter, anser föredraganden att fullständig insyn är ett måste. Insyn 
om avgifterna är därmed ett viktigt instrument för att lösa problemet med konsumenter som 
saknar eget konto, för att modernisera den europeiska nationalekonomin och även minska den 
svarta ekonomin.

I varje medlemsstat bör det dessutom finnas minst en jämförelsewebbplats, där 
betaltjänstleverantörernas kostnadsstrukturer jämförs. Det är mycket viktigt att dessa 
webbplatser är trovärdiga. Kommissionens förslag om att låta tillsynsmyndigheterna 
ackreditera webbplatserna, så att de uppfyller minimikraven på att vara oberoende och erbjuda 
fullständiga tjänster, är ett steg i rätt riktning. I förslaget till betänkande utökas kriterierna för 
ackreditering. Tillsynsmyndigheterna i alla medlemsstater bör dessutom utarbeta ett eget 
erbjudande som kan jämföras med betalkontoutbudet i samma medlemsstat. För att tillgodose 
behoven hos de konsumenter som flyttar till andra medlemsstater bör man dessutom inrätta 
en EU-portal över de nationella jämförelsewebbplatserna.

Bankkunderna bör på så vis få tillgång till information av hög och likvärdig kvalitet, så att de 
enkelt kan jämföra priser och tjänster i samband med olika betalkonton hos de olika 
betaltjänstleverantörerna.

2. Byte av betalkonto

Marknaden för betalkonton kännetecknas i de flesta medlemsstater av låg rörlighet hos 
konsumenterna. I en Eurobarometerundersökning från 2012 uppgav bara 16 procent av de 
tillfrågade kontoinnehavarna att de hade öppnat ett nytt betalkonto de senaste fem åren. Den 
begränsade konkurrensen har gjort det möjligt att höja kontoavgifterna markant i vissa länder. 
Om man underlättar för konsumenterna att byta konto och skapar rättssäkerhet för detta, är det 
troligt att utbudet anpassas mer efter konsumenternas behov och att innovationer på 
medellång sikt stärker de europeiska betaltjänstleverantörernas konkurrenskraft.

Kommissionens initiativ syftar till att fastställa tydliga ansvarsområden vid byte av 
betalkonto. Den process som kommissionen föreslår liknar den Ebic-standard för kontobyte 
som redan tillämpas. Bristen med detta frivilliga självregleringssystem är dock att 
Ebic-standarden inte är särskilt välkänd och att den tillämpas i olika grad av 
betaltjänstleverantörerna. Enligt kommissionens förslag ska man dessutom underlätta för 
gränsöverskridande kontobyten.

Kommissionens utgångspunkt välkomnas i princip även här och är nödvändig för att förhindra 
marknadsmisslyckanden. Med tanke på att betalkonton är en mycket känslig produkt är det 
rätt att ge konsumenterna konkreta stödtjänster och garantier när de vill byta konto. 
Föredraganden stöder därför den process som föreslås av kommissionen, inbegripet dess 
möjliggörande av gränsöverskridande kontobyten inom EU. Medlemsstaterna bör emellertid 
också erbjuda automatiska överföringssystem för betalningar, något som redan tillämpas med 
stor framgång i vissa medlemsstater. Erfarenheterna visar att problem och förseningar 
i samband med kontobyten i regel uppstår på grund av försummelse från en tredjepart, som 
inte styr om betalningarna omgående. Den osäkerhet som kvarstår och den tidsåtgång som 
krävs för att avsluta ett konto helt och hållet gör det mindre lockande att byta 
betaltjänstleverantör. Europeiska bankmyndigheten bör stödja medlemsstaterna i att införa 
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modeller för detta. I ett längre perspektiv bör man inleda arbetet med att införa EU-täckande 
portabla kontonummer. 

3. Tillgång till betalkonton med grundläggande funktioner (”grundläggande 
betalkonto”)

De senaste undersökningarna visar att frågan om lagstadgad rätt till betalkonton hittills har 
varit underskattad. Initiativet från kommissionen avser två målgrupper. I en studie från 
Världsbanken dras slutsatsen att 56 miljoner medborgare som bor inom EU inte kan använda 
ett grundläggande betalkonto. Ungefär hälften av denna grupp vill dock kunna öppna 
ett betalkonto. Även om problemet med att vara utan konto är särskilt akut i några 
medlemsländer stöter konsumenter i nästan alla medlemsländer på grund av sin ekonomiska 
situation på problem med tillgång till ett konto som de har råd med. Förutom denna grupp bör 
dock även medborgare som lever utanför sitt ursprungsland dra nytta av en EU-omfattande 
lagstadgad rätt till ett betalkonto med grundläggande funktioner. För närvarande utnyttjar 
15,8 miljoner medborgare sin fria rörlighet som unionsmedborgare. Därtill kommer 
20,2 miljoner migranter som kommer från länder utanför EU, vars integration försvåras utan 
den lagstadgade rätten till ett betalkonto. 

Ett betalkonto är något grundläggande. Betalkonton är ännu viktigare när kontanta betalningar 
alltmer ersätts av icke-kontanta betalningsformer, inklusive elektroniska betalningsformer. Att 
kommissionen vill genomdriva en EU-omfattande lagstadgad rätt till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner är ett viktigt bidrag till en inre marknad i medborgarnas tjänst. För 
att medborgarna faktiskt ska kunna utnyttja sin rätt till ett konto måste kommissionens förslag 
dock preciseras på några punkter. 

För att upprätthålla lika konkurrensvillkor på den inre marknaden, men även för att inte 
urholka rätten till tillgång för konsumenter i avlägsna regioner, bör om möjligt alla 
leverantörer av betalkonton åläggas att inbegripa grundläggande betalkonton enligt 
definitionen i direktivet i sitt utbud. Undantag från denna regel får endast ges restriktivt och 
på grundval av objektiva kriterier. Dessutom får tillgången till betalkonton med 
grundläggande funktioner inte begränsas till konsumenter som är utan konto i det aktuella 
medlemslandet. Kunder bör även kunna byta från ett vanligt betalkonto som inte uppfyller 
deras krav till ett konto med grundläggande funktioner. 

En annan viktig punkt gäller de kostnader som bankkunderna kan få betala för att använda 
ett grundläggande betalkonto. Sådana konton bör vara gratis eller erbjudas till rimliga 
kostnader. I vart fall bör de behöriga myndigheterna fastställa en bindande övre gräns för 
kostnaderna. Grundläggande betalkonton bör i regel vara det billigaste tillgängliga kontot från 
betaltjänstleverantörerna.


