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Ändringsförslag 68
Cornelis de Jong

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) Jämförelsewebbplatser är ett effektivt 
verktyg för konsumenterna när det gäller 
att på ett enda ställe bedöma olika 
betalkontoerbjudandens fördelar och den 
allmänna bankpolicyn i fråga om socialt 
ansvar. 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.

Or. en

Ändringsförslag 69
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(19) För att få opartisk information om 
bankavgifter samt den allmänna 
bankpolicyn när det gäller socialt ansvar
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 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 70
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

information om huruvida det är möjligt att 
köpa de delar som ingår i paketet separat, 
och om så är fallet, information om de
kostnader och avgifter som gäller för var 
och en av de finansiella tjänster som ingår i 
paketet separat. Dessa skyldigheter bör i 
vilket fall som helst inte tillämpas på 
tjänster som har en naturlig koppling till 
betalkontot, som uttag, elektroniska 
överföringar eller betalkort. Därför bör 
dessa tjänster uteslutas från 
tillämpningsområdet för denna 
bestämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 71
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

erbjuder betalkonton tillsammans med 
andra finansiella tjänster, får information 
om de avgifter som gäller för betalkontot 
och för var och en av de övriga finansiella 
tjänster som ingår i paketet separat, 
förutsatt att betalkontot och de övriga 
finansiella tjänsterna kan köpas separat.
Dessa skyldigheter bör i vilket fall som 
helst inte tillämpas på tjänster som har en 
naturlig koppling till betalkontot, som 
uttag, elektroniska överföringar eller 
betalkort. Därför bör dessa tjänster 
uteslutas från tillämpningsområdet för 
denna bestämmelse.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att göra en åtskillnad mellan ett betalkonto som ingår i ett paket med 
betaltjänster, och ett betalkonto som erbjuds tillsammans med andra finansiella tjänster, 
såsom försäkringar. Konsumenterna måste informeras om de delar som ingår i det paket de 
köper samt kostnaderna för detta paket och andra kostnader för finansiella tjänster som även 
kan köpas separat.

Ändringsförslag 72
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 73
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Tjänster för automatisk 
omdirigering i samband med byte bör 
införas i alla medlemsstater. Europeiska 
kommissionen bör genomföra en 
preliminär analys av inrättandet av ett 
system som garanterar flyttbara 
betalkontonummer i hela EU.

Or. en

Ändringsförslag 74
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) För att underlätta byte av 
betalkonto på lång sikt behövs ett system 
med flyttbara betalkontonummer i hela 
EU. Europeiska kommissionen bör ges i 
uppdrag att utföra en djupgående 
kostnads- och intäktsanalys och en 
genomförbarhetsstudie avseende flyttbara 
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betalkontonummer i hela EU i syfte att 
utarbeta en tekniskt genomförbar och 
effektiv metod för att införa denna politik 
under de närmaste åren. Under tiden bör 
tjänster för automatisk omdirigering i 
samband med byte införas i alla 
medlemsstater som en övergångslösning.

Or. en

Ändringsförslag 75
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta
i unionen, och som inte har ett betalkonto i 
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 terrorism16, särskilt när det 
gäller kraven på kundkontroll.

(27) Konsumenter som vistas lagligen 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 terrorism16, särskilt när det 
gäller kraven på kundkontroll.

__________________ __________________
16 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15. 16 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

Or. en
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Ändringsförslag 76
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen, och som inte har ett betalkonto i 
en viss medlemsstat bör ha rätt att öppna 
och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i den 
medlemsstaten. För att säkerställa största 
möjliga tillgång till grundläggande 
betalkonton bör konsumenter ha tillgång 
till ett sådant konto, oavsett bosättningsort 
och ekonomiska omständigheter som 
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 terrorism16, 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. För att säkerställa största 
möjliga tillgång till grundläggande 
betalkonton bör konsumenter ha tillgång 
till ett sådant konto, oavsett ekonomiska 
omständigheter och bosättningsort. I 
dagens läge är det nödvändigt att ha 
tillgång till ett bankkonto för att effektivt 
och till fullo kunna delta i den finansiella 
och sociala gemenskapen. Konsumenter
som inte har tillgång till ett bankkonto är 
tvungna att använda kontanter, vilket inte 
bara begränsar deras val av 
betalningsmetoder och utestänger dem 
från elektroniska transaktioner, utan 
också är dyrare. Rätten till tillgång till ett 
betalkonto med grundläggande funktioner i 
vilken medlemsstat som helst bör dessutom
beviljas enligt de krav som anges i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella 
systemet används för penningtvätt och 
finansiering av terrorism16, särskilt när det 
gäller kraven på kundkontroll.

__________________ __________________
16 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15. 16 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

Or. en
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Ändringsförslag 77
Cornelis de Jong

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 terrorism16, 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. För att säkerställa största 
möjliga tillgång till grundläggande 
betalkonton bör konsumenter ha tillgång 
till ett sådant konto, oavsett ekonomiska 
omständigheter som inkomstnivå eller
inkomstens regelbundenhet, anställning, 
kredithistoria eller personlig bakgrund 
m.m. 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 terrorism16, särskilt när det 
gäller kraven på kundkontroll.

__________________ __________________
16 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15. 16 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

Or. en

Ändringsförslag 78
Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(27) Konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen, och som inte har ett betalkonto i 
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en viss medlemsstat bör ha rätt att öppna 
och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i den 
medlemsstaten. För att säkerställa största 
möjliga tillgång till grundläggande 
betalkonton bör konsumenter ha tillgång 
till ett sådant konto, oavsett bosättningsort 
och ekonomiska omständigheter som 
arbetslöshet eller personlig konkurs. Rätten 
till tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i vilken 
medlemsstat som helst bör dessutom 
beviljas enligt de krav som anges i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella 
systemet används för penningtvätt och 
finansiering av terrorism16, särskilt när det 
gäller kraven på kundkontroll.

en viss medlemsstat bör ha rätt att öppna 
och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i den 
medlemsstaten, såvida de inte redan 
förfogar över ett betalkonto i en annan 
medlemsstat. 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 terrorism16, särskilt när det 
gäller kraven på kundkontroll.

__________________ __________________
16 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15. 16 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

Or. de

Ändringsförslag 79
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna bör se till att minst 
en betaltjänstleverantör erbjuder 
konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Det bör inte 
vara alltför svårt att få tillgång till kontot, 
och det bör inte medföra alltför stora 
kostnader för konsumenterna. I detta 
avseende bör medlemsstaterna ta hänsyn 
till faktorer som de utsedda 
betaltjänstleverantörernas lokalisering i 
deras territorium. För att minimera 

(28) Medlemsstaterna bör se till att alla
betaltjänstleverantörer erbjuder 
konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Det bör inte 
vara alltför svårt att få tillgång till kontot, 
och det bör inte medföra alltför stora 
kostnader för konsumenterna. För att 
minimera riskerna för att konsumenter ska 
bli finansiellt utestängda bör 
medlemsstaterna förbättra den finansiella 
utbildningen, t.ex. i skolan, och motverka 



PE521.598v01-00 12/55 AM\1006208SV.doc

SV

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.

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 80
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 81
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 82
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 83
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) laglig vistelse: laglig vistelse för en 
EU-medborgare eller en person från ett 
tredjeland på EU:s territorium, inbegripet 
studenter, arbetstagare och hemlösa 
personer som saknar fast adress,

Or. en

Ändringsförslag 84
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 85
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(g) överförande betaltjänstleverantör: den 
betaltjänstleverantör från vilken
konsumenten byter betalkonto,

Or. en

Ändringsförslag 86
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(h) mottagande betaltjänstleverantör: den 
betaltjänstleverantör till vilken
konsumenten byter betalkonto,

Or. en

Ändringsförslag 87
Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led k
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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 eventuella avgifter som 
konsumenten ska betala till 
betaltjänstleverantören för 
tillhandahållandet av betaltjänster eller för 
transaktioner som utförs i ett betalkonto;
påföljder eller betalningar till följd av 
brott mot avtalsförpliktelser ska inte 
betraktas som avgifter,

Or. cs

Ändringsförslag 88
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Betaltjänstleverantörer bör inte betala konsumentens skulder eller ta över dennes kreditrisk.

Ändringsförslag 89
Preslav Borissov
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led ra (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ra) bankdag: en dag då den berörda 
betaltjänstleverantören håller öppet för 
sådan affärsverksamhet som krävs för 
utförandet av de respektive uppgifter som 
avses i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 90
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 upprättar en preliminär 
förteckning över tjänster knutna till 
betalkontot som motsvarar 80 % av de 
mest representativa tjänsterna knutna till 
det betalkonto som omfattas av en avgift 
på nationell nivå. Förteckningen ska 
innehålla standardiserade begrepp och 
definitioner för var och en av de 
identifierade tjänsterna. Endast en 
beteckning ska användas för varje enskild 
tjänst.

Or. en

Ändringsförslag 91
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 92
Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i artikel 
20 upprättar en preliminär förteckning över 
minst 10 betaltjänster som motsvarar minst
60 % av de mest representativa 
betaltjänster som omfattas av en avgift på 
nationell nivå. Förteckningen ska innehålla 
standardiserade begrepp och definitioner 
för var och en av de identifierade 
tjänsterna.

Or. cs

Ändringsförslag 93
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 94
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer, i god tid innan de 
ingår avtal om ett betalkonto med en 
konsument, informerar konsumenten och
ger honom eller henne ett dokument med 
avgiftsinformation som omfattar
förteckningen över alla tjänster som är 
knutna till betalkontot och motsvarande 
avgifter för varje tjänst. Om avgifterna 
ändras ska konsumenten informeras 
uttömmande om dessa ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 95
Preslav Borissov
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 96
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 97
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att förtydliga vad som bör ingå i dokumentet med 
avgiftsinformation.

Ändringsförslag 98
António Fernando Correia de Campos

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheter som avses i 
artikel 20 utarbetar en gemensam ordlista 
som minst omfattar den förteckning över
betaltjänster som avses i punkt 1 och 
tillhörande definitioner, och att de 
vidarebefordrar denna ordlista till 
betaltjänstleverantörerna som ska göra 
den tillgänglig för konsumenterna.

Or. en

Ändringsförslag 99
Olle Schmidt

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

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

Or. en

Ändringsförslag 100
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer ger konsumenten en 
redovisning av samtliga avgifter som har 
tagits ut för deras betalkonto minst en gång 
per år och på begäran. Denna redogörelse 
ska tillhandahållas konsumenterna i 
elektronisk form eller i pappersform, 
enligt överenskommelse mellan parterna.

Or. en

Ändringsförslag 101
António Fernando Correia de Campos

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 

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer kostnadsfritt ger 
konsumenten en redovisning av samtliga 
avgifter som har tagits ut för deras 
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per år. betalkonto, helst en gång per månad, men
minst en gång per kvartal, per post eller e-
post, om kontoinnehavaren har tillgång 
till ett onlinebanksystem relaterat till 
kontot.

Or. en

Ändringsförslag 102
Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. cs

Ändringsförslag 103
Olle Schmidt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstater ska säkerställa att 
konsumenterna meddelas uttömmande 
och i god tid, antingen skriftligt eller 
elektroniskt, när en tjänsteleverantör 
planerar att höja sina avgifter innan den 
årliga redovisningen offentliggörs.

Or. en
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Ändringsförslag 104
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Den enhetsavgift som tas ut för varje 
tjänst, eller i fråga om ett paket av 
tjänster, avgiften för hela paketet 
betraktad som en enda tjänst, det antal 
tillfällen tjänsten nyttjades under den 
aktuella perioden samt vilka datum tjänsten 
nyttjades.

Or. en

Ändringsförslag 105
Preslav Borissov

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 tjänst
eller varje paket av tjänster som 
tillhandahållits under den aktuella 
perioden.

Or. en

Ändringsförslag 106
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det sammanlagda beloppet för de 
avgifter som har tagits ut för alla 

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

tillhandahållna tjänster eller paket av 
tjänster under den aktuella perioden.

Or. en

Ändringsförslag 107
Preslav Borissov

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 108
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna varnas på förhand när en 
tjänsteleverantör planerar att höja sina 
avgifter innan den årliga redovisningen 
offentliggörs.

Or. en

Ändringsförslag 109
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 110
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 111
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Betaltjänstleverantörer får använda 
varumärken för att beteckna sina tjänster i 
sin avtalsinformation och kommersiella 
information, förutsatt att de i 
förekommande fall anger motsvarande 

2. Betaltjänstleverantörer får använda 
varumärken för att beteckna sina tjänster i 
sin avtalsinformation och kommersiella 
information, förutsatt att de i 
förekommande fall anger motsvarande 
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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.

begrepp i den förteckning över alla 
tjänster knutna till betalkontot som avses i 
artikel 3.1. Betaltjänstleverantörer får inte 
använda namn på varumärken i 
dokumentet med avgiftsinformation eller i 
redovisningen av avgifter.

Or. en

Ändringsförslag 112
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) vara operativt oberoende av alla 
betaltjänstleverantörer,

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

Or. en

Ändringsförslag 113
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) vara opartiska och tydligt ange de 
kriterier som används för att bestämma ett 
rekommenderat konto för en konsument,

Or. en

Ändringsförslag 114
Sergio Gaetano Cofferati
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Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) inte visa annonser för 
betaltjänstleverantörer, deras ombud, 
närstående bolag eller varumärken på 
hemsidan eller på 
jämförelsewebbplatserna,

Or. en

Ändringsförslag 115
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) erbjuda aktuell information, (c) erbjuda aktuell, korrekt och 
användarvänlig information,

Or. en

Ändringsförslag 116
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) ge en tillräckligt omfattande översikt 
över betalkontomarknaden,

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

Or. en
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Ändringsförslag 117
Sergio Gaetano Cofferati

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) ha system för att undvika 
intressekonflikter så att varken något 
direkt eller indirekt ägande eller några 
affärsförbindelser hindrar uppfyllandet av 
de villkor som anges i denna punkt,

Or. en

Ändringsförslag 118
Edvard Kožušník

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.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 119
Wim van de Camp
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som erbjuder ett 
betalkonto tillsammans med en annan 
tjänst eller produkt inom ramen för ett 
paket informerar konsumenten om alla 
produkter och tjänster som ingår i 
paketet.

Or. en

Motivering

I Nederländerna och i vissa andra länder, såsom Belgien, är det praxis att konsumenten 
betalar en enda avgift för ett grundläggande betalkonto. Att splittra upp kostnaderna per 
tjänst skulle göra det mer komplicerat och sannolikt dyrare för konsumenterna, eftersom de 
flesta tjänster är transaktionstjänster, vilket innebär att en avgift skulle ta ut för varje 
transaktion. En paketavgift som inkluderar alla standardtjänster är i jämförelse med andra 
medlemsstater billigast i Nederländerna.

Ändringsförslag 120
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Det är nödvändigt att göra en åtskillnad mellan ett betalkonto som ingår i ett paket med 
betaltjänster, och ett betalkonto som erbjuds tillsammans med andra finansiella tjänster, 
såsom försäkringar. Konsumenterna måste informeras om de delar som ingår i det paket de 
köper samt kostnaderna för detta paket och andra kostnader för finansiella tjänster som även 
kan köpas separat.

Ändringsförslag 121
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Förvärv av en andel i ett kooperativ 
utgör ingen produkt eller tjänst i den 
mening som avses i punkt 2.

Or. de

Motivering

Många konsumenter organiserar sig i kooperativ för att sköta sina finansaffärer. Eftersom ett 
kooperativs särdrag är att användarna även är medlemmar i kooperativet, ställer vissa 
andelsbanker ett medlemskap som villkor för att öppna ett konto. Eftersom EU stöder 
kooperativ som juridisk form, bl.a. genom stadgan för europeiska kooperativa föreningar, är 
det inte otänkbart att koppla öppnande av ett konto till medlemskap.

Ändringsförslag 122
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer erbjuder en 
bytestjänst enligt beskrivningen i artikel 10 
till alla konsumenter som innehar ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i unionen.

Bestämmelserna om byten i kapitel III ska
endast tillämpas på byten av betalkonton 
inom en medlemsstat. Varje medlemsstat 
ska se till att betaltjänstleverantörer 
erbjuder en bytestjänst enligt 
beskrivningen i artikel 10 till alla 
konsumenter som innehar ett betalkonto 
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hos en betaltjänstleverantör som är 
etablerad på den berörda medlemsstatens 
territorium.

Or. en

Ändringsförslag 123
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörer erbjuder en 
bytestjänst enligt beskrivningen i artikel 10 
till alla konsumenter som innehar ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i unionen.

Varje medlemsstat ska se till att 
betaltjänstleverantörer erbjuder en 
bytestjänst enligt beskrivningen i artikel 10 
till alla konsumenter som innehar ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad inom samma medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 124
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med avseende på byten mellan inhemska 
betaltjänstleverantörer kan 
medlemsstaterna bevara eller införa 
bestämmelser som avviker från dem som 
anges i artikel 10, om detta medför en 
verkan som klart och tydligt är gynnsam 
för konsumenten.  Detta gäller i synnerhet 
befintliga bytestjänstsystem.

Or. en
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Ändringsförslag 125
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den mottagande betaltjänstleverantören 
ska inom en bankdag från och med 
mottagandet av det tillstånd som avses i 
punkt 2 begära att den överförande 
betaltjänstleverantören utför följande 
uppgifter:

3. Den mottagande betaltjänstleverantören 
ska inom tre bankdagar från och med 
mottagandet av det tillstånd som avses i 
punkt 2 begära att den överförande 
betaltjänstleverantören utför följande 
uppgifter:

Or. en

Ändringsförslag 126
Sergio Gaetano Cofferati

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Tillhandahålla en mekanism för 
automatisk omdirigering under en period 
på minst ett år av stående överföringar 
och autogireringar till det konto som 
konsumenten har hos den mottagande 
betaltjänstleverantören.
(Detta är punkt -a. Den ska läggas in före 
punkt a.)

Or. en

Ändringsförslag 127
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Avsluta betalkontot. (d) Kostnadsfritt avsluta betalkontot.

Or. en

Ändringsförslag 128
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska se till att 
bestämmelserna i punkterna 1–7 också är 
tillämpliga när bytestjänsten initieras av 
en betaltjänstleverantör som är etablerad i 
en annan medlemsstat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 129
Wim van de Camp

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska se till att 
bestämmelserna i punkterna 1–7 också är 
tillämpliga när bytestjänsten initieras av 
en betaltjänstleverantör som är etablerad i 
en annan medlemsstat.

utgår

Or. en

Motivering

A pan-European switching infrastructure will be costly and very difficult to accomplish due to 
practical challenges such as: the very high cost of setting up automated procedures 
throughout the EU (including non-euro zone countries), language barriers (i.e. in the case of 
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Greece, Cyprus, Bulgaria, differences in respective alphabets), exchange rate risks, 
conversion of accounts and account mandates across multiple currencies (including non-
Eurozone countries) as well as ensuring that insurance contract obligations are respected. 
Such an infrastructure is unnecessary not only due to the lack of current demand but also due 
to the very absence of justification for the service, as a change of country generally means a 
change of service providers and/or creditors for the customer. As regards the coherence with 
the Single Euro Payment Area (SEPA), it is suggested that the switching service would only 
apply within a Member State.

Ändringsförslag 130
Preslav Borissov

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 131
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
eventuella avgifter som den överförande 
betaltjänstleverantören tar ut av 
konsumenten för att avsluta det 
betalkonto som konsumenten innehar hos 
den leverantören fastställs enligt artikel 
45.2 i direktiv 2007/64/EG.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 132
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att 
eventuella avgifter som den överförande 
betaltjänstleverantören tar ut av 
konsumenten för att avsluta det 
betalkonto som konsumenten innehar hos 
den leverantören fastställs enligt artikel 
45.2 i direktiv 2007/64/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 133
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att
eventuella avgifter som den överförande 
betaltjänstleverantören tar ut av 
konsumenten för att avsluta det betalkonto 
som konsumenten innehar hos den 
leverantören fastställs enligt artikel 45.2 i 
direktiv 2007/64/EG.

3. Medlemsstaterna ska se till att den 
överförande betaltjänstleverantören inte tar 
ut några avgifter av konsumenten för att 
avsluta det betalkonto som konsumenten 
innehar hos den leverantören.

Or. en

Ändringsförslag 134
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4
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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 den 
överförande eller mottagande 
betaltjänstleverantören inte tar ut några 
avgifter av konsumenten för tjänster som 
erbjuds enligt artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 135
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
finansiella förluster som uppstår för 
konsumenten till följd av att en 
betaltjänstleverantör som deltar i 
bytesförfaranden inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 10 ersätts av den 
betaltjänstleverantören.

1. Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
finansiella förluster som uppstår för 
konsumenten till följd av att en 
betaltjänstleverantör som deltar i 
bytesförfaranden inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 10 så snart som 
möjligt ersätts av den 
betaltjänstleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 136
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
finansiella förluster som uppstår för 
konsumenten till följd av att en 

1. Medlemsstaterna ska se till att eventuella 
finansiella förluster som uppstår för 
konsumenten till följd av att en 
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betaltjänstleverantör som deltar i 
bytesförfaranden inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 10 ersätts av den 
betaltjänstleverantören.

betaltjänstleverantör som deltar i 
bytesförfaranden inte uppfyller sina 
skyldigheter enligt artikel 10 omedelbart
ersätts av den betaltjänstleverantören.
Bevisbördan ska ligga hos 
betaltjänstleverantören som ska styrka att 
de bestämmelser som fastställs i artikel 10 
har följts.

Or. en

Ändringsförslag 137
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Eventuella avgifter för bytet. utgår

Or. en

Ändringsförslag 138
Evelyne Gebhardt

Förslag till direktiv
Artikel 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som är lagligen bosatta i 
unionen inte diskrimineras på grund av sin 
nationalitet eller bosättningsort när de 
ansöker om eller använder ett betalkonto i 
unionen.

Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som vistas lagligen i unionen 
inte diskrimineras på grund av sin 
nationalitet eller bosättningsort när de 
ansöker om eller använder ett betalkonto i 
unionen. Innehav av ett grundläggande 
betalkonto får dessutom under inga 
omständigheter ge upphov till 
diskriminering. Inga former av synlig 
diskriminering, till exempel genom ett 
kort som ser annorlunda ut eller genom 
ett annorlunda konto eller kontonummer, 
ska tillåtas.
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Or. en

Ändringsförslag 139
Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
Rätt till tillgång till ett betalkonto med 

grundläggande funktioner
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.
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. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. 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.
3. Betaltjänstleverantörer får inte vägra 
att godkänna en ansökan om betalkonto 
med grundläggande funktioner, utom i 
följande fall:
a) Om en konsument redan har ett 
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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.
b) Om de villkor som anges i kapitel II i 
direktiv 2005/60/EG inte är uppfyllda.
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.
5. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantören i de fall som avses 
i punkt 3 b vidtar lämpliga åtgärder enligt 
kapitel III i direktiv 2005/60/EG.
6. Medlemsstaterna ska se till att tillgång 
till ett betalkonto med grundläggande 
funktioner inte beviljas på villkor att 
ytterligare tjänster köps.

Or. cs

Ändringsförslag 140
Preslav Borissov

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 alla 
betaltjänstleverantörer 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.
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Or. en

Ändringsförslag 141
Edvard Kožušník

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 minst en 
betaltjänstleverantör inom deras territorium 
erbjuder konsumenterna ett betalkonto med 
grundläggande funktioner.

Or. cs

Ändringsförslag 142
Catherine Stihler

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 alla 
betaltjänstleverantörer 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.

Or. en
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Ändringsförslag 143
Olle Schmidt

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att när en 
konsument nekas ett betalkonto på den 
fria marknaden ska avslagsbeslutet från 
betaltjänstleverantören innehålla 
obligatoriska uppgifter om den lagliga 
rätten till ett grundläggande betalkonto 
samt alternativt organ för tvistlösning och 
dess kontaktuppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 144
Preslav Borissov

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. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. 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. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter lagligen bosatta i unionen har 
rätt att öppna och nyttja ett betalkonto med 
grundläggande funktioner. Denna rätt ska 
gälla oberoende av konsumentens 
bosättningsort. Medlemsstaterna ska se till 
att det inte är 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.
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Or. en

Ändringsförslag 145
Evelyne Gebhardt

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. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. 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. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenter som vistas lagligen i unionen 
har rätt att öppna och nyttja ett betalkonto 
med grundläggande funktioner hos den 
betaltjänstleverantör eller de 
betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. 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, genom att be 
konsumenten skriva under en försäkran 
på heder och samvete, kontrollera om 
konsumenten redan innehar ett konto i 
deras territorium.

Or. en

Ändringsförslag 146
Othmar Karas

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 

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 
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betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. 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.

betaltjänstleverantörer som identifierats 
enligt punkt 1. Denna rätt ska gälla 
oberoende av konsumentens 
bosättningsort. 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 att
konsumenten inte redan innehar ett konto i 
deras territorium. I detta syfte kan 
konsumenten förse 
betaltjänstleverantören med en försäkran 
på heder och samvete eller med en 
förklaring från ett finansinstitut som 
bekräftar att konsumenten redan har 
nekats möjligheten att öppna ett normalt 
betalkonto.

Or. en

Motivering

Man kan fråga sig om betaltjänstleverantörer, med hänvisning till skyddet av 
personuppgifter, kan eller bör ha rätt att kontrollera huruvida konsumenten innehar ett 
betalkonto på deras territorium. De bör därför godta en försäkran på heder och samvete från 
konsumenten om att han eller hon inte redan innehar ett betalkonto, eller en förklaring från 
minst ett finansinstitut om att ett sådant betalkonto nekats konsumenten.

Ändringsförslag 147
Cornelis de Jong

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att svaga 
grupper i samhället, som till exempel 
hemlösa, analfabeter, personer med läs-
och skrivsvårigheter och äldre, ges aktivt 
stöd när de öppnar ett vanligt betalkonto, 
genom att till exempel främja 
samförståndsavtal mellan banksektorn 
och icke-statliga organisationer som 
ägnar sig åt att stödja dessa svaga 
grupper.
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Or. en

Ändringsförslag 148
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om brott, såsom bedrägerier, har 
konstaterats.

Or. en

Ändringsförslag 149
Birgit Collin-Langen

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Om en konsument redan är 
innehavare av ett betalkonto med 
grundläggande funktioner i en annan 
medlemsstat.

Or. de

Ändringsförslag 150
Othmar Karas

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om konsumenten har gett falska 
uppgifter i syfte att få tillgång till ett 
betalkonto med grundläggande 
funktioner, och i annat fall, dvs. om 
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uppgifterna hade varit riktiga, skulle ha 
nekats tillgång till ett sådant konto.

Or. en

Ändringsförslag 151
Preslav Borissov

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

Or. en

Ändringsförslag 152
Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16 utgår
Egenskaper hos ett betalkonto med 

grundläggande funktioner
1. Medlemsstaterna ska se till att ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
omfattar följande betaltjänster:
a) Tjänster som möjliggör alla 
operationer som krävs för att öppna, 
nyttja och avsluta ett betalkonto.
b) Tjänster som möjliggör insättning av 
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pengar på ett betalkonto.
c) Tjänster som möjliggör uttag av pengar 
inom unionen från ett betalkonto.
d) Utförande av följande 
betalningstransaktioner inom unionen:
1) Autogirering.
2) Betalningstransaktioner genom ett 
betalkort, även betalningar online.
3) Gireringar.
2. Medlemsstaterna ska för alla de 
tjänster som avses i punkt 1 fastställa ett 
lägsta antal operationer som ska erbjudas 
konsumenten för den eventuella avgift 
som avses i artikel 17. Det lägsta antalet 
operationer ska vara rimligt och förenligt 
med gängse kommersiell praxis i den 
berörda medlemsstaten.
3. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten kan hantera och lägga upp 
betalningstransaktioner från sitt 
betalkonto med grundläggande funktioner 
genom betaltjänstleverantörens 
internetbaserade banksystem, när ett 
sådant är tillgängligt.
4. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten inte erbjuds någon 
kontokredit i samband med betalkontot 
med grundläggande funktioner.

Or. cs

Ändringsförslag 153
Jean-Pierre Audy

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 

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

Or. fr

Ändringsförslag 154
Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 17 utgår
Tillhörande avgifter

1. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna kostnadsfritt 
eller till en rimlig avgift erbjuder de 
tjänster som anges i artikel 16.
2. Medlemsstaterna ska se till att de 
avgifter som tas ut av konsumenten för att 
konsumenten inte fullgjort sina 
åtaganden enligt ramavtalet är rimliga.
3. Medlemsstaterna se till att de behöriga 
myndigheterna fastställer vad som är en 
rimlig avgift enligt ett eller flera av 
följande kriterier:
a) Nationella inkomstnivåer.
b) Genomsnittliga avgifter som tas ut för 
betalkonton i den medlemsstaten.
c) Totala kostnader för att tillhandahålla 
det grundläggande betalkontot.
d) Nationella konsumentpriser.
4. EBA ska utarbeta riktlinjer enligt 
artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 
för att bistå de behöriga myndigheterna.

Or. cs

Ändringsförslag 155
Preslav Borissov
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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 nominell avgift erbjuder de tjänster 
som anges i artikel 16.

Or. en

Ändringsförslag 156
Jean-Pierre Audy

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 
erbjuder de tjänster som anges i artikel 16.

Or. fr

Ändringsförslag 157
Edvard Kožušník

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.

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

Or. cs
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Ändringsförslag 158
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

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:

utgår

(a) Nationella inkomstnivåer.
(b) Genomsnittliga avgifter som tas ut för 
betalkonton i den medlemsstaten.
(c) Totala kostnader för att tillhandahålla 
det grundläggande betalkontot.
(d) Nationella konsumentpriser.

Or. fr

Ändringsförslag 159
Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 18 utgår
Ramavtal och hävande av avtal

1. Ramavtal om tillgång till ett betalkonto 
med grundläggande funktioner ska 
omfattas av bestämmelserna i direktiv 
2007/64/EG såvida inte annat anges i 
punkterna 2 och 3.
2. Betaltjänstleverantören får ensidigt 
häva ett ramavtal om minst ett av följande 
villkor är uppfyllda:
a) Konsumenten har avsiktligt använt 
kontot för kriminell verksamhet.
b) Det har inte förekommit några 
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transaktioner på kontot under minst tolv 
på varandra följande månader.
c) Konsumenten har avsiktligt lämnat 
felaktiga uppgifter för att få öppna 
betalkontot med grundläggande 
funktioner, och korrekta uppgifter skulle 
ha lett till att konsumenten hade nekats 
att öppna ett sådant konto.
d) Konsumenten är inte längre lagligen 
bosatt i unionen eller har senare öppnat 
ett andra betalkonto i den medlemsstat 
där konsumenten redan innehar ett 
betalkonto med grundläggande 
funktioner.
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.

Or. cs

Ändringsförslag 160
Jean-Pierre Audy

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Konsumenten har avsiktligt använt 
kontot för kriminell verksamhet.

(a) Konsumenten har avsiktligt använt 
kontot för kriminell verksamhet, 
penningtvätt eller finansiering av 
terrorism.

Or. fr

Ändringsförslag 161
Preslav Borissov
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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 162
Jean-Pierre Audy

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 tolv på 
varandra följande månader, trots två 
förhandsmeddelanden efter 10 respektive 
11 månader av inaktivitet.

Or. fr

Ändringsförslag 163
Edvard Kožušník

Förslag till direktiv
Artikel 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 19 utgår
Allmän information om betalkonton med 

grundläggande funktioner
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 
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tillgång till betalkonton med 
grundläggande funktioner och vilka 
förfaranden för klagomål och prövning 
utanför domstol som man kan använda.
2. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna ger 
konsumenterna tillgång till information 
om de särskilda funktionerna hos det 
betalkonto med grundläggande funktioner 
som erbjuds, åtföljande avgifter och 
nyttjandevillkor. Medlemsstaterna ska 
också se till att konsumenterna 
informeras om att det inte är obligatoriskt 
att köpa ytterligare tjänster för att få 
tillgång till ett betalkonto med 
grundläggande funktioner.

Or. cs

Ändringsförslag 164
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna ger 
konsumenterna tillgång till information om
de särskilda funktionerna hos det 
betalkonto med grundläggande funktioner 
som erbjuds, åtföljande avgifter och 
nyttjandevillkor. Medlemsstaterna ska 
också se till att konsumenterna informeras 
om att det inte är obligatoriskt att köpa 
ytterligare tjänster för att få tillgång till ett 
betalkonto med grundläggande funktioner.

2. Medlemsstaterna ska se till att 
betaltjänstleverantörerna ger 
konsumenterna tillgång till lättillgänglig
information och lämplig hjälp rörande de 
särskilda funktionerna hos det betalkonto 
med grundläggande funktioner som 
erbjuds, åtföljande avgifter och 
nyttjandevillkor. Medlemsstaterna ska 
också se till att konsumenterna informeras 
om att det inte är obligatoriskt att köpa 
ytterligare tjänster för att få tillgång till ett 
betalkonto med grundläggande funktioner.

Or. en
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Ändringsförslag 165
Preslav Borissov

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska stödja initiativ 
vid utbildningsanstalter och inom ramen 
för rådgivningstjänster i syfte att förbättra 
den finansiella utbildningen och på detta 
sätt bekämpa överskuldsättning och 
minimera risken för ekonomiskt 
utanförskap för alla konsumenter.
Betaltjänstleverantörer som erbjuder 
konsumenterna rådgivning och assistans 
när det gäller ansvarsfull förvaltning av 
deras medel ska uppmuntras.

Or. en

Ändringsförslag 166
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 20 – punkt 2

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 
ha alla befogenheter som krävs för att 
fullgöra sina uppdrag. Dessa myndigheter 
ska regelbundet samråda med berörda 
aktörer, inbegripet konsumentföreträdare, 
för att se till att detta direktiv efterlevs på 
ett effektivt sätt. 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
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