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Baggrunden for Kommissionens henstilling og dens mål

Efter artikel 169, stk. 1, og stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF) skal Unionen bidrage til at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau 

ved foranstaltninger, som det vedtager i henhold til artikel 114. På denne baggrund sigter 

Europa-Parlamentet vedvarende mod nå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau gennem 

foranstaltninger til styrkelse og forbedring af det indre marked. Instrumenter såsom det nylig 

vedtagne forbrugerrettighedsdirektiv1 og forbrugerkreditdirektivet (direktiv 2008/48/EF)2

følger samme linje og udstikker en ambitiøs forbrugerbeskyttelsesordning inden for rammerne 

af henholdsvis grænseoverskridende salg og finansielle tjenesteydelser.

På samme måde hed det i Montirapporten tilbage i 2010, at "Kommissionen [bør] overveje, 
om der eventuelt på grundlag af artikel 14 i TEUF [om tjenesteydelser af almen økonomisk 
interesse] vil kunne foreslås en forordning, der kan sikre, at alle borgere har ret til en række 
basale bankydelser. I dag er det at have en bankkonto en forudsætning for at kunne få adgang 
til en række tjenesteydelser og for at kunne drage fuld fordel af det indre marked3". I 
rapporten placeres basale banktjenester desuden på lige fod med andre forsyningspligtydelser, 
og det hedder, at "[øget] fokus på forbrugeren betyder fornyet opmærksomhed omkring 
markedsintegration og konkurrence, forbedring af rettigheder, beskyttelse og klagemuligheder 
og bedre adgang til grundlæggende tjenesteydelser4". Allerede i 2007 hed det i bilaget til 
"Single Market Review" (undersøgelsen af det indre marked) (SEC(2007)1520), at "reflection 
should progress on how to ensure that, by a certain date nobody is denied access to a basic 
bank account" (udredningsarbejdet med henblik på at sikre, at ingen inden en bestemt dato 
nægtes adgang til en basal bankkonto, bør fortsætte). Men selv om Kommissionen i sit 
arbejdsprogram for 2011 også nævnte en "retsforskrift" om adgang til basale banktjenester, 
afgav den i juli 2011 en henstilling om adgang til en basal betalingskonto (K(2011)4977/4, 
SEK(2011) 906 og 907). 

Selv om adgang til basale banktjenester ligger EU stærkt på sinde, såvel af hensyn til 
forbrugerbeskyttelsen som af hensyn til det indre marked, er det værd at bemærke, at andre 
                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EF om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 
93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 
85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv. Endnu ikke offentliggjort.
2 EUT L 133 af 22.5.2008, s. 66.
3 Monti, M.: "A New Strategy for the Single Market. At the Service of Europe's Economy and Society. 9 May 
2010", s. 74.
4 id., s. 41.
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aktører uden for EU’s grænser også har anerkendt betydningen af forbrugerbeskyttelse inden 
for finansielle tjenesteydelser og har gjort den til en central prioritet i deres programmer. Som 
opfølgning på konklusionerne fra G20-topmødet i Seoul i november 2010 har OECD f.eks. 
for nylig offentliggjort "G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection1", der 
afspejler den almindeligt udbredte opfattelse, at forbrugerbeskyttelse spiller en stadig større 
rolle for finansiel stabilitet. Kommissionens henstilling og Europa-Parlamentets 
lovgivningsmæssige initiativbetænkning skal derfor ses i sammenhæng med en global tendens 
hen imod en øget forbrugerbeskyttelse inden for bankprodukter.  

Det fremgår klart af Kommissionens konsekvensanalyse og henstilling, at målet er at 
knæsætte en "ret til at oprette og anvende en basal betalingskonto" for alle forbrugere, der har 
lovligt ophold i EU, således at det sikres, at bankinstitutionerne ikke nægter de forbrugere, 
som er ude af stand til at bevise, at de opholder sig i landet, eller er "økonomisk 
uinteressante", adgang til en basal betalingskonto. Målet med henstillingen er at skabe en
særordning for basale banktjenester, som giver alle forbrugere fuld adgang til de fordele, som 
det indre marked og e-handel frembyder, og at inddrage dem, der i dag er bankløse og dermed 
socialt udstødt. Den klare sammenhæng mellem det ikke at have en bankkonto og være socialt 
udstødt og/eller sårbar er illustreret i Kommissionens konsekvensanalyse (se nedenfor) og i 
lignende undersøgelser foretaget af medlemsstaterne. Mange europæiske borgere har desuden 
problemer med at oprette bankkonti andre lande end det land, hvor de har fast ophold, 
hovedsagelig fordi de ikke kan fremlægge bevis for en gyldig adresse, hvilket kan resultere i 
en alvorlig hindring af den frie bevægelighed for personer og arbejdstagere. Ræsonnementet 
bag Kommissionens forslag er, at der kan opnås store gensidige fordele såvel for borgerne 
som helhed - forbrugere, mobile arbejdstagere, vikaransatte, sæsonarbejdere, studerende, 
forskere og branchefolk - som for erhvervslivet - eftersom der kan skabes en ekstra fortjeneste 
ved at nå ud til en stor målgruppe af potentielle bankkontohavere.

Udvalgets forberedende arbejde

Efter ved brev af 2. september 2011 at have fremsat en anmodning om tilladelse til at 

udarbejde en lovgivningsmæssig initiativbetænkning (forretningsordenens artikel 42) om 

adgang til en basal betalingskonto, var Udvalget om Det Indre Marked og 

Forbrugerbeskyttelse vært for Kommissionens præsentation af konsekvensanalysen om 

adgang til basale bankydelser den 5. oktober 2011. Udvalget har også imødekommet 

                                               
1 "G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, October 2011". Kan hentes på adressen:
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anmodningen om en høring om spørgsmålet, som er planlagt i det første kvartal 2012. 

Medlemmerne af Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse havde i forbindelse 
med Generaldirektoratet for Det Indre Marked og Tjenesteydelsers præsentation af 
konsekvensanalysen lejlighed til at udveksle synspunkter om henstillingen. Et flertal af 
udvalgets medlemmer er enig i, at det er nødvendigt at gribe til handling på EU-plan, 
beklager, at det valgte instrument ikke skaber en retlig forpligtelse for medlemsstaterne og 
opfordrer Kommissionen til at overvåge medlemsstaternes tiltag i denne forbindelse for i 
sidste ende at fremsætte forslag til et direktiv på området. 

Overvejelser om henstillingen

Afdeling 1 indeholder definitioner på "forbruger", "udbyder af betalingstjenester",
"betalingskonto", "betalingstransaktion", "midler" og "aftale".  Sigtet med henstillingen er 
imidlertid ikke at behandle spørgsmålet om finansielt tilsyn, men at anspore medlemsstaterne 
til at vedtage foranstaltninger, som vil give de 30 mio. bankløse europæiske borgere adgang 
til et sæt basale bankydelser. Eftersom forbrugerrettighedsdirektivet netop er blevet vedtaget 
og vil blive offentliggjort inden længe, er det passende at afstemme en række af definitionerne 
(hvad enten det gælder de allerede nævnte eller supplerende definitioner) med dette direktivs. 
Det er også nødvendigt at sikre sig, at alle definitioner (samt andre bestemmelser) er 
forenelige med dem i de øvrige forbrugerregler, f.eks. timesharedirektivet (direktiv 
94/47/EF)1 og forbrugerkreditdirektivet.

For så vidt som Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse agter at udfærdige en 
lovgivningsmæssig initiativbetænkning, er det passende at tilgodese harmoniseringshensyn, 
og muligheden for at gennemføre en målrettet fuld harmonisering af definitionerne bør 
undersøges. Som det var tilfældet med forbrugerrettighedsdirektivet, bør de respektive 
forbrugerbeskyttelsesregler også undergå en målrettet fuld harmonisering, for at de 
harmoniserede definitioner kan have en reel effekt i det indre marked. 

I afdeling II (pkt. 2-5) fastslås indledningsvis det princip, at "[medlemsstaterne] bør sikre, at 
en forbruger, som har lovligt ophold i Unionen, har ret til at oprette og anvende en basal 
betalingskonto hos en udbyder af betalingstjenester", "[en] ret [der] bør kunne udøves uanset 

                                                                                                                                                  
http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf.
1 EFT L 280 af 29.10.1994, s. 283.
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forbrugerens økonomiske situation". Sammenholder man denne afdeling med Kommissionens 
konsekvensanalyse, står det klart, at sigtet med dette princip er at sikre, at bankinstitutionerne 
ikke nægter de forbrugere, som er ude af stand til at bevise, at de opholder sig i landet, eller er 
"økonomisk uinteressante", adgang til en basal betalingskonto. 

Under deres første drøftelse understregede en række af medlemmerne af Udvalget om Det 
Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, at der med henstillingen indføres en adgangsret, som 
ikke bør forveksles med en pligt til at have en bankkonto. Selv om målet er at nedbringe 
antallet af bankløse personer og dermed styrke det indre marked, kan forbrugerne altid afgøre, 
om de vil forblive bankløse. Forskningsresultater viser desuden, at det at vælge at forblive 
uden for betalingstjenestekredsløbet har sine ulemper (som f.eks. større usikkerhed ved 
styringen af kontanter eller problemer med at finde et job eller modtage ydelser), der øger den
såkaldte "poverty premium" og bankløse personers sårbarhed. 

I nær tilknytning hertil bør der tages et særligt hensyn til behovene hos sårbare forbrugere, der 
ofte - men ikke kun - er repræsenteret ved de socialt dårligt stillede og de bankløse. 
Oplysningskampagner og pr-aktiviteter samt formidling af viden om økonomiske og 
finansielle spørgsmål er - om end basale elementer - centrale strategipunkter i denne 
henseende. Desuden er mange af de mest basale bankkonti i dag udelukkende 
internetbaserede, hvilket gør dem ideelle for e-handel, men samtidig utilgængelige for en del 
af befolkningen - nemlig dem, der ikke har nogen internetadgang eller f.eks. de ældre. Dette 
kunne placere disse forbrugere i en ufordelagtig situation, så det bør sikres, at den påtænkte 
basale betalingskonto er brugervenlig, forståelig, enkel og sikker, og at den kan styres både 
via internettet og i almindelige bankfilialer.

Henstillingen indeholder også en række begrænsninger i denne rettighed, nemlig at borgere, 
der opholder sig i EU, og som har adgang til tjenester, der anses for "basale" på en 
medlemsstats område, ikke kan ansøge om oprettelse af en basal betalingskonto i denne 
medlemsstat. I afdeling II, pkt. 4 og 5, indføres derfor nødvendigheden af, at udbyderne af 
betalingstjenester handler gennemsigtigt, når de skal undersøge, hvorvidt forbrugeren 
allerede har en basal betalingskonto, og når de træffer beslutning om at afslå anmodningen om 
oprettelse af en basal bankkonto. Gennemsigtighed kan ifølge henstillingen kun begrænses af 
hensyn til den nationale sikkerhed eller offentlige orden. Forbrugeren har med andre ord ret til 
at blive klart informeret om grundene til, at han/hun får afslag på anmodningen om oprettelse 
af en bankkonto, og - som anført nedenfor - en efterfølgende ret til adgang til alternative 
tvistbilæggelsesmekanismer og klageprocedurer, såfremt han/hun er uenig i afslaget, eller i 
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tilfælde af eventuelle andre tvister. 

Ikke desto mindre bør gennemsigtighed, informationskrav og oplysningskampagner række 
videre end til produktbetingelser og alternativ tvistbilæggelse og klagemuligheder. En 
udtømmende informationsordning til beskyttelse af forbrugerne inden for finansielle og 
bankmæssige detailtjenesteydelser bør også omfatte produktovervågning og et 
varslingssystem mod skadelige produkter, og tilsynsmyndighederne (nævnt i afdeling VI 
nedenfor) bør spille en aktiv rolle med hensyn til at sikre, at forbrugerne har vedvarende 
adgang til ajourført og fuld information om de konti, de har oprettet eller måtte oprette. 

Afdeling III indeholder tre punkter (6, 7 og 8). Det første (pkt. 6) indeholder en liste over 
betalingstjenester, der skal tilbydes som led i en basal betalingskonto, nemlig tjenester, der 
muliggør alle de operationer, som er nødvendige for at oprette, styre og lukke en 
betalingskonto, tjenester, der gør det muligt at indsætte penge og at hæve kontanter på 
kontoen samt at gennemføre direkte debet- og kreditoverførsler samt betalingstransaktioner 
via et betalingskort. Henstillingen omhandler f.eks. ikke muligheden af forudbetalte 
kreditkort, som allerede findes i nogle medlemsstater, en model, der kunne være værd at 
studere og videreudvikle som supplement til den basale betalingskonto. Det anføres heller 
ikke udtrykkeligt, hvorvidt hævning af kontanter fra en ATM (hæveautomat), uanset hvilken 
bank denne tilhører, anses for en basal tjenesteydelse.  

Pkt. 7 og 8 indeholder det grundlæggende princip, at forbrugerne, specielt de mest sårbare 
(der ofte er socialt udstødt), hverken direkte eller indirekte må nødes til at købe supplerende 
bankprodukter for at kunne oprette en simpel basal konto. På samme måde må 
overtræksmuligheder ikke betragtes som basale tjenesteydelser, og ingen betalingsordre må 
gennemføres, hvis det resulterer i en negativ saldo på forbrugerens basale konto.  

Afdeling IV (pkt. 9-12) omhandler tilknyttede gebyrer, og medlemsstaterne opfordres til at 
påse, at en basal betalingskonto "stilles vederlagsfrit til rådighed eller mod et rimeligt gebyr". 
Det er nødvendigt at sikre, at bankkonti forbliver gebyrfrie i de medlemsstater, hvor de 
allerede findes, og at rimelighedstærsklen ikke i noget tilfælde overskrides, selv om 
bankinstitutionerne burde være i stand til også at dække omkostningerne ved at tilbyde basale 
bankkonti. Eventuelle gebyrer i tilknytning til en basal betalingskonto bør være 
gennemsigtige og oplyses over for forbrugeren. Samtidig bør definitionen på "et rimeligt 
gebyr" baseres på gennemsigtige kriterier.
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I afdeling V (pkt. 13 og 14) opfordres medlemsstaterne til at informere forbrugerne om 
eksistensen af basale betalingskonti og pålægge udbyderne af betalingstjenester en 
forpligtelse til at stille specifik information til rådighed for forbrugerne. På linje med de krav 
om prækontraktuel og kontraktuel information, som er fastsat i andre instrumenter, bør 
informationen formidles på en klar og udtømmende måde og på et varigt medium, idet der 
skabes sikkerhed for, at forbrugeren har forstået, hvad der er hans/hendes rettigheder og 
forpligtelser, når han/hun opretter en sådan konto. 

Afdeling VI, pkt. 15, omhandler tilsynsmyndighederne og deres rolle med hensyn til at "sikre 
og kontrollere, at principperne [i henstillingen] reelt overholdes". Tilsynsmyndighederne bør 
spille en aktiv rolle, når det gælder forbrugerbeskyttelse, gennem produktovervågning og 
indgreb i tilfælde af sikkerhedsbrist ved at pålægge sanktioner eller ligefrem samarbejde med 
den offentlige anklager i tilfælde af lovbrud. Endvidere er et nært samarbejde mellem alle 
medlemsstaternes udpegede myndigheder ønskeligt for at opretholde effektiviteten i tilsynet 
og sikre formidlingen af bedste praksis. 

Samme afdeling, pkt. 16 og 17, omhandler alternative tvistbilæggelses- og klageprocedurer 
på forbrugerområdet. Som nævnt ovenfor, bør forbrugerne have adgangsret til en udenretslig 
tvistbilæggelsesmekanisme og klageordninger samt til information om, hvorledes de udøver 
denne ret. Under hensyntagen til vigtigheden af det grænseoverskridende element på dette 
område, bør alternative tvistbilæggelsesmekanismer og klageordninger udformes således, at 
de sikrer en hurtig løsning af grænseoverskridende tvister. Onlinetvistbilæggelsesordninger 
kan være ideelle til opfyldelsen af dette mål, men det forhold, at en forbruger ikke har 
internetadgang og ikke er fortrolig med ny teknologi (også kaldet den "digitale kløft") bør 
ikke bringe forbrugerens adgang til en fuldt operationel klageordning i fare. 

Pkt. 18 og 19 omhandler den forpligtelse, som udbyderne af betalingstjenester har til at 
indberette om oprettede basale bankkonti, afslag på anmodninger om oprettelse af sådanne og 
opsigelse af disse samt gebyrer i tilknytning til kontiene og medlemsstaternes forpligtelse til 
at fremsende statistiske oplysninger herom til Kommissionen. Sigtet med disse to "principper" 
er at fastslå, i hvilket omfang medlemsstaterne efterkommer henstillingen, og i hvilken grad 
basale bankkonti bidrager til social, økonomisk og finansiel inddragelse af forbrugerne under 
hensyntagen til en eventuel retsforskrift på et senere stadie.

Konklusion
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Henstillingen udstikker en række principper som rettesnor for en eventuel kommende 
lovgivning om adgang til en basal betalingskonto. Enhver kommende retsforskrift på dette 
område skal imidlertid ses i sammenhæng med den bredere ramme for 
forbrugerbeskyttelsesnormer for finansielle tjenesteydelser, som i øjeblikket er ved at blive 
revideret og styrket på globalt plan som en voksende og stadig vigtigere del af lovgivningen 
inden for regulering og overvågning. Tidligere forskrifter som f.eks. 
forbrugerrettighedsdirektivet og forbrugerkreditdirektivet samt det igangværende arbejde om 
kreditaftaler i forbindelse med fast ejendom, indeholder et sæt principper og krav, der ikke må 
overses ved udformningen af lovgivning om adgang til en basal betalingskonto. 

På den ene side tager "G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection" hånd 
om en række horisontale forbrugerbeskyttelsesspørgsmål, som det er værd at notere sig i 
forbindelse med al kommende lovgivning på EU-plan. En rimelig og fair behandling af 
forbrugerne, en særlig opmærksomhed på sårbare gruppers behov, oplysning og 
gennemsigtighed omkring fordele, risici og betingelser i tilknytning til produktet og 
nødvendigheden af at investere en større indsats i formidlingen af viden om økonomiske og 
finansielle spørgsmål til forbrugerne er blot nogle få eksempler på disse principper. Der bør 
samtidig bør stilles tilgængelige, økonomisk overkommelige, uafhængige, fair, ansvarlige, 
rettidige og effektive alternative tvistbilæggelsesmekanismer og klageordninger til rådighed 
for forbrugerne. På den anden side understreges i Montirapporten nødvendigheden af at 
betragte adgang til en basal betalingskonto som en vigtig forudsætning både for, at det indre 
marked kan fungere gnidningsløst, og for at forbrugerne kan drage fuld fordel heraf og nyde 
de friheder, som traktaterne står som garant for. Sidst men ikke mindst er det at give adgang 
til en basal betalingskonto et vigtigt skridt hen imod social og økonomisk inddragelse af 
borgerne og hen imod et retfærdigere europæisk samfund, der vil give såvel borgere som 
erhvervsliv relevante fordele og dermed styrke vækstpotentialet i det indre marked.


