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Bakgrund till kommissionens rekommendation och dess syften

Enligt artikel 169.1 och 169.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 

(EUF-fördraget) ska unionen bidra till att uppnå en hög konsumentskyddsnivå genom åtgärder 

som har antagits enligt artikel 114 i fördraget. Det är utifrån denna utgångspunkt som 

Europaparlamentet ständigt strävar efter att säkra en hög konsumentskyddsnivå genom att 

vidta åtgärder för att stärka och förbättra den inre marknaden. Instrument som det nyligen 

antagna direktivet om konsumenträttigheter1 och konsumentkreditdirektivet 

(direktiv 2008/48/EG)2 tjänar samma syfte och bygger upp ett ambitiöst system för 

konsumentskydd inom ramen för regelverket för gränsöverskridande handel respektive 

finansiella tjänster.

Även Mario Monti slog i sin rapport 2010 fast att ”kommissionen bör i detta sammanhang 

överväga att lägga fram ett förslag till förordning, eventuellt på grundval av artikel 14 i EUF-

fördraget [om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse], som garanterar alla medborgare rätten 

till en antal grundläggande banktjänster. Att ha ett bankkonto utgör i dag en förutsättning för 

att få tillgång till en antal tjänster och fullt ut kunna dra fördel av inre marknaden.3” I 

rapporten jämställs grundläggande banktjänster dessutom med andra allmänna tjänster och det 

sägs att ”[en] tydligare inriktning på konsumenter bör inbegripa att uppmärksamhet åter 

inriktas på integration och konkurrens på marknaden, stärkta rättigheter, utökat skydd, bättre 

möjligheter till prövning och en ökad tillgång till grundläggande tjänster.4” Redan 2007 

innehöll bilagan till översynen av den inre marknaden (SEK(2007)1520) tankar om hur man 

kan se till att ingen efter ett visst datum nekas tillgång till ett grundläggande bankkonto. Men 

trots att man i kommissionens arbetsplan för 2011 också nämner ”ett lagstiftningsinstrument” 

om tillgång till grundläggande banktjänster utfärdade kommissionen i juli 2011 en 

                                               

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter, om ändring av rådets 
direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG
samt om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG. 
Ännu ej offentliggjort.
2 EUT L 133, 22.5.2008, s. 66.
3 Monti M. En ny strategi för den inre marknaden.  I ekonomins och samhällets tjänst för Europa. 9 maj 2010, 
s. 80.
4 Ibid., s. 45.
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rekommendation om tillgång till ett grundläggande betalkonto (K(2011)4977, 

SEK(2011)0906 och SEK(2011)0907).

Trots att tillgång till grundläggande banktjänster är en viktig fråga för EU ur såväl 

konsumentskydds- som inremarknadssynpunkt kan det konstateras att även aktörer utanför 

EU:s gränser har insett betydelsen av konsumentskydd för finansiella tjänster och gjort detta 

till en viktig prioritering i sina program. Exempelvis har OECD efter slutsatserna av 

G20-ländernas toppmöte i Seoul i november 2010 offentliggjort dokumentet ”G20 

High-Level Principles on Financial Consumer Protection” (G20-ländernas högnivåprinciper 

för ett finansiellt konsumentskydd)1”, där man redovisar den allmänna uppfattningen att 

konsumentskydd spelar en allt viktigare roll för den finansiella stabiliteten. Kommissionens 

rekommendation och det betänkande som avser lagstiftningsinitiativ som har utarbetats av 

Europarlamentet ska därför ses mot bakgrund av den globala utvecklingen mot ett starkare 

konsumentskydd när det gäller bankprodukter.  

När man läser kommissionens konsekvensbedömning och rekommendationen står det klart att 

syftet är att fastställa ”rätt[en] att öppna och nyttja ett grundläggande betalkonto” för varje 

konsument som är lagligen bosatt i EU för att se till att bankinstitutionerna inte nekar de 

konsumenter som inte kan bevisa att de är bosatta i landet eller som är ”ekonomiskt 

oattraktiva” tillgång till ett grundläggande betalkonto. Syftet med rekommendationen är att 

skapa ett specifikt system för grundläggande banktjänster som gör det möjligt för alla 

konsumenter att få del av alla fördelar med den inre marknaden och e-handeln och att 

integrera dem som för närvarande inte har tillgång till ett bankkonto och därför är socialt 

utestängda. Det tydliga sambandet mellan avsaknaden av ett bankkonto och att vara socialt 

utestängd och/eller sårbar framgår av kommissionens konsekvensbedömning (se nedan) och 

av liknande undersökningar som har genomförts av medlemsstaterna. Dessutom har många 

EU-medborgare problem med att öppna bankkonton i andra länder än den stat där de är 

bosatta, huvudsakligen därför att de inte kan bevisa att de har en giltig adress, vilket kan 

skapa betydande hinder för den fria rörligheten för människor och arbetstagare. Den logiska 

                                               

1 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, oktober 2011. Se 
http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf
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grunden bakom kommissionens beslut är att det kan skapa stora ömsesidiga fördelar för såväl 

medborgare generellt – konsumenter, mobila arbetstagare, tillfälligt anställda och 

säsongarbetare, studenter, forskare, utövare av fria yrken – som företag – eftersom 

möjligheten att nå en stor målgrupp av potentiella innehavare av bankkonton kan generera 

ökade vinster.

Utskottets förberedande arbete

Efter det att IMCO-utskottet genom en skrivelse av den 2 september 2011 begärt att få 

utarbeta ett betänkande som avser lagstiftningsinitiativ (artikel 42 i arbetsordningen) om 

tillgång till ett grundläggande betalkonto stod utskottet den 5 oktober 2011 som värd för 

kommissionens presentation av konsekvensbedömningen om tillgång till grundläggande 

banktjänster. Dessutom har utskottet godkänt att man ska begära en utfrågning om denna 

fråga, vilken planeras äga rum första kvartalet 2012. 

Under den presentation av konsekvensbedömningen som gjordes av generaldirektoratet för 

inre marknaden och tjänster fick ledamöterna av IMCO-utskottet möjlighet att diskutera 

rekommendationen. Majoriteten av utskottet håller med om att det är nödvändigt att vidta 

åtgärder på EU-nivå, beklagar att det instrument som valts inte medför några rättsliga 

skyldigheter för medlemsstaterna och uppmuntrar kommissionen att övervaka 

medlemsstaternas åtgärder inom detta område för att längre fram lägga fram ett förslag till ett 

direktiv om frågan. 

Reflektioner om rekommendationen

Avdelning 1 innehåller definitioner av ”konsument”, ”betaltjänstleverantör”, ”betalkonto”, 

”betalningstransaktion”, ”medel” och ”avtal”. Rekommendationen handlar emellertid inte om 

finansiell tillsyn, utan om att uppmuntra medlemsstaterna att genomföra åtgärder som leder 

till att de 30 miljoner EU-medborgare som saknar bankkonto får tillgång till grundläggande 

banktjänster. Med tanke på att konsumentsrättsdirektivet just har antagits och inom kort 

kommer att offentliggöras är det lämpligt att anpassa vissa av definitionerna (de som redan 

har nämnts eller andra) till dem i konsumenträttsdirektivet. Det är också nödvändigt att se till 
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att definitionerna (och övriga bestämmelser) överensstämmer med dem i resten av 

konsumentregelverket, t.ex. tidsdelningsdirektivet (direktiv 94/47EG)1 och 

konsumentkreditdirektivet.

När det gäller IMCO-utskottets avsikt att utarbeta ett betänkande som avser 

lagstiftningsinitiativ är det lämpligt att ta itu med harmoniseringsfrågor och undersöka om en 

riktad fullständig harmonisering av definitionerna är möjlig. Precis som i fråga om 

konsumenträttsdirektivet måste en riktad fullständig harmonisering även göras av respektive 

konsumentskyddsbestämmelser, så att de harmoniserade definitionerna kan få en verklig 

inverkan på den inre marknaden. 

Avdelning II (punkt 2 till 5) börjar med ett fastställande av principen att ”medlemsstaterna 

bör se till att alla konsumenter som är lagligen bosatta inom unionen har rätt att öppna och 

nyttja ett grundläggande betalkonto hos en betaltjänstleverantör”, en rätt som ”bör gälla 

oavsett konsumentens ekonomiska omständigheter”. När man läser denna avdelning 

tillsammans med kommissionens konsekvensbedömning framgår det tydligt att syftet med 

denna princip är att se till att bankerna inte nekar konsumenter som inte kan bevisa att de är 

bosatta i landet eller som är ”ekonomiskt oattraktiva” tillgång till ett grundläggande 

betalkonto. 

Under de första diskussionerna framhöll vissa ledamöter av utskottet för den inre marknaden 

och konsumentskydd att den rätt till tillgång som fastställs i rekommendationen inte får 

förväxlas med skyldighet att ha ett bankkonto. Även om syftet är att minska den andel av 

befolkningen som saknar bankkonto och därigenom stärka den inre marknaden ska 

konsumenterna, om de så önskar, alltid kunna välja att även i fortsättningen inte ha något 

bankkonto. Vidare visar forskning att det finns nackdelar med att befinna sig utanför 

betalningsväsendet (t.ex. att kontanthantering skapar större osäkerhet eller att det är svårt att 

få ett arbete eller ta emot bidrag) som leder till en höjning av den s.k. ”fattigdomspremien” 

och till utsattheten hos de invånare som inte har något bankkonto. 

                                               

1 EGT L 280, 29.10.94, s. 283.
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I samband med detta bör man särskilt uppmärksamma behoven hos sårbara konsumenter, som 

ofta, men inte alltid, är socialt utsatta och inte har något bankkonto. Upplysningskampanjer, 

marknadsföring och finansiell utbildning är i detta sammanhang avgörande, om än 

grundläggande, inslag i strategin. Många av de mest grundläggande bankkontona är i dag 

dessutom bara tillgängliga på internet, vilket gör dem är idealiska för e-handel men samtidigt 

otillgängliga för den del av befolkningen som inte har tillgång till Internet, t.ex. för de äldre. 

Detta kan vara till nackdel för dessa konsumenter och man bör därför se till att det planerade 

grundläggande betalkontot är användarvänligt, lätt att förstå, enkelt och säkert och att det kan 

hanteras både via internet och hos vanliga bankfilialer.

Rekommendationen innehåller också vissa begränsningar av denna rättighet, nämligen att 

medborgare som är bosatta i unionen och har tillgång till de tjänster som betraktas som 

”grundläggande” inom en medlemsstats territorium inte kan ansöka om ett grundläggande 

betalkonto i denna medlemsstat. Därför införs ett krav i punkt 4 och 5 i avdelning II om att 

betaltjänstleverantörerna ska agera öppet när de kontrollerar huruvida konsumenten redan har 

ett grundläggande betalkonto och när de beslutar att avslå en konsuments ansökan om ett 

grundläggande bankkonto. Öppenheten kan enligt rekommendationen endast begränsas för att 

skydda den nationella säkerheten eller allmänna ordningen. Konsumenten har med andra ord 

rätt till klar och tydlig information om skälen till att ansökan om ett bankkonto avslås och, 

som nedan anges, om sin rätt till alternativ tvistlösning och prövning om han/hon har 

invändningar mot avslaget eller om någon annan tvist uppstår. 

Öppenhet, krav på information och upplysningsinsatser bör emellertid omfatta mer än med 

produktvillkor, alternativ tvistlösning och möjligheter till prövning. Ett heltäckande system 

för information om konsumentskydd när det gäller finansiella tjänster och banktjänster som 

riktar sig till privatkunder bör även omfatta produktövervakning och ett varningssystem för 

skadliga produkter, och tillsynsmyndigheterna (som nämns i avdelning VI nedan) bör aktivt 

se till att konsumenterna ständigt får uppdaterad och fullständig information om de konton de 

har eller eventuellt kommer att teckna avtal om. 

Avdelning III innehåller tre punkter (6, 7 och 8). Den första (punkt 6) innehåller en lista 

över de betaltjänster som ska ingå i ett grundläggande betalkonto: tjänster som möjliggör alla 



DT\881096SV.doc 7/9 PE474.050v01-00

SV

operationer som krävs för att öppna, nyttja och avsluta ett betalkonto, tjänster som möjliggör 

insättning av pengar på och uttag av kontanter från ett betalkonto, autogirering, girering och 

betalningstransaktioner via ett betalkort. I rekommendationen nämns bl.a. inte möjligheten 

med förbetalda kreditkort, som redan finns i vissa medlemsstater. Det är ett alternativ som det 

kan vara värt att titta närmare på och vidareutveckla som ett komplement till det 

grundläggande betalkontot. Det sägs heller inte uttryckligen om uttag av kontanter från en 

uttagsautomat, oavsett vilken bank uttagsautomaten tillhör, ska betraktas som en 

grundläggande tjänst.  

Punkterna 7 och 8 innehåller en grundläggande princip: konsumenter, framför allt de mest 

sårbara (som ofta är socialt utestängda) får inte direkt eller indirekt tvingas köpa andra 

bankprodukter för att få tillgång till ett grundläggande konto. Möjligheter till övertrassering 

ska heller inte betraktas som en grundläggande tjänst och ingen betalningsorder får utföras om 

den leder till ett negativt saldo på konsumentens grundläggande konto. 

Avdelning IV (punkt 9 till 12) handlar om tillhörande avgifter och att medlemsstater ska 

uppmuntras att se till att ett grundläggande betalkonto ”antingen tillhandahålls kostnadsfritt 

eller till rimlig kostnad”. Det är nödvändigt att se till att bankkonton fortsätter att vara 

kostnadsfria i medlemsstater där så redan är fallet och att man under alla omständigheter inte 

överskrider tröskeln för vad som är en rimlig avgift, även om bankerna bör kunna täcka 

kostnaderna även för grundläggande bankkonton. Alla avgifter som är förknippade med ett 

grundläggande betalkonto bör vara öppna och meddelas konsumenten. Dessutom måste 

definitionen av ”en rimlig kostnad” baseras på öppna kriterier.

I avdelning V (punkterna 13 och 14) uppmuntras medlemsstaterna att informera 

konsumenterna om att det finns grundläggande betalkonton och ålägga 

betaltjänstleverantörerna att lämna specifik information till konsumenterna. I linje med kraven 

på information innan och när avtal ingås som fastställs för andra instrument, t.ex. 

konsumenträttsdirektivet och konsumentkreditdirektivet, bör informationen ges på ett tydligt 

och begripligt sätt och via ett varaktigt medium för att se till att konsumenten har förstått sina 

rättigheter och skyldigheter när avtal om ett sådant konto ingås. 
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I avdelning VI handlar punkt 15 om tillsynsmyndigheter och deras roll för att ”se till och 

övervaka att principerna i denna rekommendation följs effektivt”. Tillsynsmyndigheter bör 

aktivt skydda konsumenterna genom att kontrollera och ingripa mot brister i säkerheten 

genom att utfärda sanktioner eller till och med samarbeta med allmänna åklagare i händelse 

av lagöverträdelser. Ett nära samarbete mellan de myndigheter som har utsetts i alla 

medlemsstater är vidare önskvärt för att garantera en effektiv tillsyn och spridning av bästa 

praxis. 

I samma avdelning handlar punkterna 16 och 17 om konsumenternas möjligheter när det 

gäller alternativ tvistlösning och prövning. Som tidigare har påpekats bör det finnas en 

möjlighet för konsumenterna till tvistlösning och prövning utanför domstol och de bör få 

information om hur de kan utöva denna rätt. Med tanke på hur viktig den gränsöverskridande 

aspekten är i detta sammanhang bör det finnas system för alternativ tvistlösning och prövning 

som möjliggör en snabb lösning av gränsöverskridande tvister. System för tvistlösning online 

kan vara ett idealiskt sätt att uppnå detta, men att man inte har tillgång till internet eller är väl 

insatt i den nya tekniken (den s.k. digitala klyftan) får inte innebära att man som konsument 

inte har tillgång till ett fullt fungerande prövningssystem. 

Punkterna 18 och 19 gäller skyldigheten för betaltjänstleverantörer att lämna rapport om de 

grundläggande bankkonton som har öppnats, avslagits och hävts, samt om avgifterna för 

sådana konton och skyldigheten för medlemsstaterna att förse kommissionen med statistik om 

detta. Syftet med dessa två ”principer” är att kontrollera i vilken grad medlemsstaterna följer 

rekommendationen och hur de grundläggande bankkontona fungerar som ett redskap för 

social och finansiell integration av konsumenter inför ett eventuellt införande av en rättsakt 

längre fram.

Slutsats

I rekommendationen fastställs ett antal principer som vägledning för en eventuell framtida lag 

om tillgång till ett grundläggande betalkonto. Alla framtida rättsakter om detta måste 

emellertid ses inom den mer övergripande ram av konsumentskyddskrav när det gäller 

finansiella tjänster som för närvarande omarbetas och skärps över hela världen och som blir 
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en allt större och viktigare del av lagstiftningen om regleringar och tillsyn. Tidigare 

instrument, däribland konsumenträttsdirektivet och konsumentkreditdirektivet, och det 

pågående lagstiftningsarbetet med bostadslåneavtal innehåller en rad principer och krav som 

måste beaktas vid utarbetandet av en lagstiftning om tillgång till ett grundläggande 

betalkonto.  

I G20-ländernas högnivåprinciper för ett finansiellt konsumentskydd behandlas å ena sidan ett 

antal övergripande konsumentskyddsfrågor som bör hållas i åtanke inför eventuell framtida 

lagstiftning på EU-nivå. En skälig och rättvis behandling av konsumenterna, särskild hänsyn 

till behoven hos sårbara grupper, offentliggörande och öppenhet när det gäller information om 

förmåner, risker och villkor för produkten och vikten av ökade ansträngningar när det gäller 

finansiell utbildning av och ökad medvetenhet hos konsumenterna är bara några av dessa 

principer. Det är dessutom viktigt att konsumenterna får tillgång till system för alternativ 

tvistlösning och prövning som de har råd med och som är oberoende, rättvisa, ansvariga, 

snabba och effektiva. I Mario Montis rapport konstateras det å andra sidan att tillgång till ett 

grundläggande betalkonto måste betraktas som en viktig åtgärdspunkt för att den inre 

marknaden ska fungera problemfritt och för att konsumenterna ska kunna dra full nytta av den 

och de friheter som de garanteras genom fördragen. Tillgång till ett grundläggande betalkonto 

är sist, men inte minst, ett viktigt steg mot en social och ekonomisk integrering av 

medborgarna och ett rättvisare EU-samhälle som medför väsentliga förmåner för både 

medborgare och företag och därmed stärker den inre marknadens tillväxtpotential. 


