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KORT BEGRUNDELSE

At leve uden en bankkonto er næsten ikke til at forestille sig for de fleste mennesker i dag. At 
have en bankkonto er et reelt krav for at kunne tage del i det samfundsmæssige og det 
økonomiske liv. Uden adgang til basale banktjenester bliver hverdagen vanskelig og dyr. 
Fordelene ved kontantløse transaktioner bliver i stadig højere grad mærkbare, og de har 
konkrete fordele for såvel borgerne som den offentlige administration. Lønoverførsler og 
betaling af el-, gas- og vandregninger bliver en reel udfordring, hvis man ikke har en 
bankkonto. 

Ifølge Verdensbankens vurderinger er der omkring 58 millioner borgere i EU, som ikke har 
en betalingskonto. Mange har vanskeligt ved at åbne en betalingskonto. Der er mange 
forskellige årsager til, at der gives afslag på åbning af en bankkonto. Der er ikke sikret adgang 
til bankfilialer eller hæveautomater (ATM'er) i hele området i alle medlemsstater, hvilket 
afskærer EU-borgere fra at kunne nyde godt af fordelene ved finansielle tjenesteydelser. 
Insolvens kan desuden være en årsag til, at banker giver afslag på at give forbrugerne adgang 
til en basal betalingskonto. EU-borgere, der er særlig mobile på grund af deres arbejde og 
aktiviteter som studerende, sæsonarbejdere eller udstationerede arbejdstagere samt 
arbejdstagere i små og mellemstore virksomheder kan endvidere blive forhindret i at åbne en 
bankkonto, på grund af at de ikke har en fast adresse i den medlemsstat, hvor 
betalingstjenesteudbyderen er beliggende. Sikring af bevægeligheden inden for Den 
Europæiske Union skal fortsat være et fælles mål for medlemsstaterne. Sikring af adgangen til 
en bankkonto som en universel rettighed for alle borgere i Den Europæiske Union, herunder 
sårbare befolkningsgrupper, er et afgørende bidrag i retning af opfyldelsen af dette mål. 

Bankløse forbrugere udelukkes uden videre fra fordelene ved det indre marked. Manglende 
adgang til en betalingskonto forhindrer forbrugerne i at købe varer på tværs af grænserne eller 
online. Passende løsninger for at undgå, at forbrugerne afskæres fra at deltage i hverdagslivet 
og den nye teknologiske udvikling, er af afgørende betydning. Det fremgik allerede af Mario 
Montis rapport fra 2010 og af akten for det indre marked I, som blev vedtaget af 
Kommissionen i 2011, at adgang til en bankkonto er en vigtig forudsætning for et 
velfungerende indre marked i EU. Forbrugerne skal kunne nyde godt af onlinemarkeder, nye 
teknologiske opfindelser samt billigere tjenester og priser. Efter Europa-Parlamentets 
indgriben med en initiativbetænkning i 2012 (2012/2055(INI)) har Kommissionen endelig 
forelagt et lovforslag.

Det er ikke alene afgørende at bane vej for muligheden for at anvende en konto. Det er 
ydermere en topprioritet at gøre bankgebyrerne gennemsigtige og forståelige med henblik på 
at sætte forbrugerne i stand til at sammenligne dem og foretage et informeret valg om deres 
banktjenesteudbyder. Det er samtidig yderst vigtigt at give forbrugerne mulighed for at flytte 
deres bankkonto med henblik på at beskytte forbrugernes bedste økonomiske interesse og 
fremme en sund konkurrence blandt banktjenesteudbyderne på et ægte indre marked. 
Tidligere initiativer på EU-niveau såsom betalingstjenestedirektivet (2007/64/EF) eller den 
nyligt vedtagne forordning om det fælles eurobetalingsområde (SEPA/260/2012) har allerede 
forbedret betalingstjenesteudbydernes muligheder for at drive virksomhed på tværs af 
grænserne. Mange europæiske forbrugere drager fordel af hurtigere betalinger og billigere 
transaktioner. Et yderligere skridt er sammenligneligheden af finansielle tjenester, som skal 
gøre det lettere for forbrugerne at træffe informerede og markante valg. En hurtig 
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flytningsproces vil fremme lavere priser og en øget kvalitet af de finansielle produkter, som 
gives til forbrugeren. Det er med henblik på det indre markeds funktion og fuldstændiggørelse 
afgørende at støtte forbrugernes frie og informerede valg og lette kundemobiliteten.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 14
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Når de kompetente nationale 
myndigheder har fastlagt en foreløbig liste 
over de mest repræsentative tjenester, for 
hvilke der opkræves gebyr på nationalt 
plan, med tilhørende udtryk og 
definitioner, bør Kommissionen gennemgå 
dem for ved hjælp af delegerede retsakter 
at identificere de tjenester, der er fælles for 
et flertal af medlemsstaterne, og foreslå 
standardiserede udtryk og definitioner 
herfor på EU-plan.

(14) Når de kompetente nationale 
myndigheder har fastlagt en foreløbig liste 
over de mest repræsentative tjenester, for 
hvilke der opkræves gebyr, eller som 
tilbydes vederlagsfrit på nationalt plan, 
med tilhørende udtryk og definitioner, bør 
Kommissionen gennemgå dem for ved 
hjælp af delegerede retsakter at identificere 
de tjenester, der er fælles for et flertal af 
medlemsstaterne, og foreslå 
standardiserede udtryk og definitioner 
herfor på EU-plan.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

sammenligningswebsted, som drives af en 
kompetent myndighed eller en anden 
offentlig myndighed. Et sådant websted 
bør også efterleve kvalitetskriterierne. For 
at gøre det lettere at få et overblik over de 
gebyrer, der opkræves af 
betalingstjenesteudbydere i Den 
Europæiske Union, bør Kommissionen 
oprette en ajourført, uafhængig, præcis, 
pålidelig og brugervenlig portal, som 
indeholder alle links til de akkrediterede 
sammenligningswebsteder i de respektive 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) Det er almindelig praksis, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder en 
betalingskonto som en del af en pakke 
sammen med andre finansielle produkter 
eller tjenesteydelser. Denne praksis kan 
være et middel for 
betalingstjenesteudbyderne til at 
diversificere deres udbud og konkurrere 
med hinanden, hvilket i sidste ende kan 
komme forbrugerne til gode. 
Kommissionens undersøgelse fra 2009 
vedrørende koblingssalg i den finansielle 
sektor samt relevante høringer og 
forbrugerklager har imidlertid vist, at 
betalingstjenesteudbyderne i nogle tilfælde 
tilbyder betalingskonti i pakker med andre 
produkter, som forbrugerne ikke har 
anmodet om, og som ikke er væsentlige for 
betalingskonti, f.eks. boligforsikring. Det 
er desuden blevet bemærket, at denne 
praksis kan gøre priserne mindre 
gennemsigtige og sammenlignelige, 
begrænse forbrugernes købsmuligheder og 

(20) Det er almindelig praksis, at 
betalingstjenesteudbydere tilbyder en 
betalingskonto som en del af en pakke 
sammen med andre finansielle produkter 
eller tjenesteydelser. Denne praksis kan 
være et middel for 
betalingstjenesteudbyderne til at 
diversificere deres udbud og konkurrere 
med hinanden, hvilket i sidste ende kan 
komme forbrugerne til gode. 
Kommissionens undersøgelse fra 2009 
vedrørende koblingssalg i den finansielle 
sektor samt relevante høringer og 
forbrugerklager har imidlertid vist, at 
betalingstjenesteudbyderne i nogle tilfælde 
tilbyder betalingskonti i pakker med andre 
produkter, som forbrugerne ikke har 
anmodet om, og som ikke er væsentlige for 
betalingskonti, f.eks. boligforsikring. Det 
er desuden blevet bemærket, at denne 
praksis kan gøre priserne mindre 
gennemsigtige og sammenlignelige, 
begrænse forbrugernes købsmuligheder og 
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indvirke negativt på deres mobilitet. Når 
betalingstjenesteudbyderne tilbyder 
betalingskonti som en del af en pakke, bør 
medlemsstaterne derfor sikre, at 
forbrugerne får oplysninger om de gebyrer, 
der er forbundet med betalingskontoen og 
med hver af de øvrige finansielle 
tjenesteydelser i pakken. Denne 
forpligtelse bør ikke gælde for 
tjenesteydelser, der er naturligt knyttet til 
anvendelsen af betalingskontoen som 
f.eks. hævning af penge, overførsler eller 
betalingskort. Disse tjenesteydelser bør 
derfor ikke være omfattet af denne 
bestemmelse.

indvirke negativt på deres mobilitet. Når 
betalingstjenesteudbyderne tilbyder 
betalingskonti som en del af en pakke, bør 
medlemsstaterne derfor sikre, at 
forbrugerne får oplysninger om de gebyrer, 
der er forbundet med betalingskontoen og 
med hver af de øvrige finansielle 
tjenesteydelser i pakken.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 
bredest mulige adgang til sådanne konti 
bør forbrugerne kunne oprette og anvende 
en sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation, f.eks. arbejdsløshed eller 
personlig konkurs, og bopæl. Retten til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner i en hvilken som helst 
medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
terrorisme, særlig hvad angår procedurer i 

(27) Forbrugere, der har lovligt ophold i 
Unionen, og som ikke har en 
betalingskonto i en bestemt medlemsstat, 
bør kunne åbne og anvende en 
betalingskonto med basale funktioner i den 
pågældende medlemsstat. For at sikre den 
bredest mulige adgang til sådanne konti 
bør forbrugerne kunne oprette og anvende 
en sådan konto, uanset deres økonomiske 
situation – f.eks. beskæftigelsesstatus, 
indkomstniveau, kredithistorik eller 
personlig konkurs – og bopæl. Retten til at 
oprette og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner i en hvilken som helst 
medlemsstat bør desuden indrømmes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod 
anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af 
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forbindelse med kundelegitimation. terrorisme, særlig hvad angår procedurer i 
forbindelse med kundelegitimation.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(28) Medlemsstaterne bør sikre, at 
forbrugerne tilbydes en betalingskonto med 
basale funktioner af alle 
betalingstjenesteudbydere, der tilbyder 
betalingskonti, som mindst omfatter de 
tjenester, der står opført i artikel 16, 
stk. 1, som en integreret del af deres 
almindelige virksomhed. Adgangen hertil 
bør ikke være for vanskelig og bør kun
indebære et symbolsk gebyr for 
forbrugerne. I den forbindelse bør 
medlemsstaterne tage højde for faktorer 
såsom beliggenheden af de udpegede 
betalingstjenesteudbydere på deres område. 
For at mindske risikoen for, at forbrugere 
bliver økonomisk ekskluderet, bør 
medlemsstaterne forbedre den generelle 
viden om økonomiske spørgsmål, herunder 
gennem skoleundervisning, og bekæmpe 
overdreven gældsætning. Medlemsstaterne 
bør endvidere fremme 
betalingstjenesteudbyderes initiativer med 
henblik på at kombinere leveringen af 
betalingskonti med basale funktioner med 
bevidstgørelse om økonomiske forhold.

Or. en

Begrundelse

Eftersom en basal betalingskonto generelt skal tilbydes vederlagsfrit eller mod et lille gebyr, 
vælger ordføreren formuleringen "et symbolsk gebyr" for at give udtryk for et symbolsk, 
meget lille gebyr. Begrebet "et rimeligt gebyr" er for vagt og giver mulighed for at opkræve et 
højere gebyr, end hvad der påtænkes.
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Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(30) Forbrugerne bør sikres adgang til en 
række basale betalingstjenester. For 
tjenester ud over disse basale tjenester kan 
bankerne anvende deres almindelige 
gebyrer. Blandt de tjenester, der er knyttet 
til basale betalingskonti, bør man finde 
muligheden for at indsætte og hæve penge. 
Forbrugerne bør kunne foretage væsentlige 
betalingstransaktioner som modtagelse af 
indkomst eller ydelser, betaling af 
regninger eller afgifter og køb af varer og 
tjenesteydelser, herunder også via direkte 
debitering, kreditoverførsel og anvendelse 
af betalingskort. Disse tjenesteydelser bør 
gøre det muligt at købe varer og 
tjenesteydelser over internettet og give 
forbrugerne mulighed for at initiere 
betalingsordrer via 
betalingstjenesteudbyderens internetbank, 
når en sådan forefindes. Betalingskonti 
med basale funktioner bør dog ikke være til 
ren online brug, da dette ville skabe en 
hindring for forbrugere, der ikke har 
internetadgang. Forbrugerne bør ikke gives 
kassekredit i forbindelse med en 
betalingskonto med basale funktioner. 
Medlemsstaterne kan dog give 
betalingstjenesteudbyderne tilladelse til at 
tilbyde stødpudefaciliteter for meget små 
beløb i forbindelse med betalingskonti med 
basale funktioner. Såfremt forbrugeren 
benytter en betalingskonto med basale 
funktioner til personligt brug, bør der ikke 
være nogen grænse for antallet af 
transaktioner, som forbrugeren har 
adgang til i henhold til de specifikke 
prisfastsættelsesregler for denne konto.

Or. en
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Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) "tjenesteydelser i forbindelse med en 
betalingskonto": alle tjenesteydelser i 
forbindelse med en betalingskonto, 
herunder også betalingstjenester

Or. en

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

k) "gebyrer": alle omkostninger i 
forbindelse med betalingskontoen, 
herunder kassekreditter, sanktioner og 
renter på kreditkort, som forbrugeren i 
givet fald skal betale 
betalingstjenesteudbyderen for ydelse af 
betalingstjenester eller for transaktioner på 
en betalingskonto

Or. en

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) "kreditoverførsel": en indenlandsk eller 
grænseoverskridende betalingstjeneste 
med henblik på at kreditere en 
betalingsmodtagers betalingskonto med en 

o) "kreditoverførsel": en betalingstjeneste 
med henblik på at kreditere en 
betalingsmodtagers betalingskonto med en 
betalingstransaktion eller en række 
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betalingstransaktion eller en række 
betalingstransaktioner fra en betalers 
betalingskonto, foretaget af den 
betalingstjenesteudbyder, som forvalter 
betalerens betalingskonto, på grundlag af 
instruks fra betaleren

betalingstransaktioner fra en betalers 
betalingskonto, foretaget af den 
betalingstjenesteudbyder, som forvalter 
betalerens betalingskonto, på grundlag af 
instruks fra betaleren

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Liste over de tjenesteydelser i forbindelse 
med betalingskontoen, for hvilke der 
opkræves gebyr på nationalt plan, og 
standardiseret terminologi

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at de i artikel 20 
omhandlede kompetente myndigheder 
opretter en foreløbig liste over alle 
tjenesteydelser i forbindelse med 
betalingskontoen, for hvilke der opkræves 
gebyr på nationalt plan. Listen skal 
indeholde standardiserede udtryk og 
definitioner for hver af de identificerede 
tjenesteydelser. Der anvendes kun ét navn 
for hver tjenesteydelse.

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med henblik på stk. 1 tager de 
kompetente myndigheder de tjenester i 
betragtning:

udgår

1) som forbrugerne oftest anvender i 
forbindelse med deres betalingskonto
2) der pr. tjenesteydelse medfører de 
største udgifter for forbrugerne
3) der medfører de største samlede 
udgifter for forbrugerne
4) der pr. tjenesteydelse medfører den 
største fortjeneste for 
betalingstjenesteudbyderne
5) der medfører den største samlede 
fortjeneste for betalingstjenesteudbyderne.
EBA udarbejder retningslinjer i medfør af 
artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010 
for at bistå de kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

standardiserede EU-terminologi skal 
omfatte fælles udtryk og definitioner for de 
fælles tjenester. Der anvendes kun ét navn 
for hver tjenesteydelse.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere, i rimelig tid 
inden de indgår en aftale om en 
betalingskonto med en forbruger, til denne 
udleverer et gebyroplysningsdokument, der 
informerer forbrugeren og indeholder 
listen over de mest repræsentative 
tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, og gebyrerne 
for hver enkelt tjeneste. Såfremt der sker 
ændringer, skal forbrugeren informeres 
grundigt herom.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 17

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Betalingstjenesteudbyderne opkræver 
ikke gebyrer, som ikke fremgår af det 
udleverede gebyroplysningsdokument.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere mindst en gang 
om året udleverer en opgørelse til 
forbrugerne over alle de gebyrer, der er 

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere helst månedligt, 
dog mindst hvert kvartal, vederlagsfrit
udleverer en opgørelse til forbrugerne over 
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opkrævet i forbindelse med deres 
betalingskonto.

alle de gebyrer, der er opkrævet i 
forbindelse med deres betalingskonto.

Or. en

Ændringsforslag 20

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en forhåndsmeddelelse om mulige 
ændringer eller forhøjelser af de gebyrer, 
der opkræves i den efterfølgende periode.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere i deres 
aftaleoplysninger og kommercielle 
oplysninger anvender de udtryk og 
definitioner, der er omfattet af den liste
over tjenester, der er omhandlet i artikel 3, 
stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

overensstemmelse med stk. 2 og 3 har 
gratis adgang til mindst et websted, der 
sammenligner gebyrer og renter, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver i 
forbindelse med betalingskonti på nationalt 
plan.

Or. en

Ændringsforslag 23

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) være operationelt uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere

a) være uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere

Or. en

Ændringsforslag 24

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) tydeligt oplyse deres ejere og 
finansiering

Or. en

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) levere ajourførte oplysninger c) levere ajourførte, nøjagtige, pålidelige 
og brugervenlige oplysninger
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Or. en

Ændringsforslag 26

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For at gøre det lettere at få et overblik 
over de gebyrer, der opkræves af 
betalingstjenesteudbydere i Den 
Europæiske Union, opretter 
Kommissionen en ajourført, uafhængig, 
præcis, pålidelig og brugervenlig portal, 
som indeholder alle links til de 
akkrediterede sammenligningswebsteder i 
de respektive medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 27

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Inden udgangen af 2018 skal der 
ligeledes oprettes europæiske websteder, 
der sammenligner de gebyrer, som 
betalingstjenesteudbydere opkræver for 
tjenester i forbindelse med betalingskonti i 
de enkelte medlemsstater.
Kommissionen opretter inden denne dato 
et offentligt europæisk 
sammenligningswebsted, der drives i 
samarbejde med EBA.
Inden denne dato udarbejder 
Kommissionen ligeledes ved hjælp af 
delegerede retsakter og i 
overensstemmelse med artikel 24 en 
frivillig akkrediteringsordning for private 
europæiske sammenligningswebsteder. 



PE519.594v01-00 18/35 PA\1003933DA.doc

DA

For at blive akkrediteret skal europæiske 
sammenligningswebsteder, der drives af 
private operatører, overholde samtlige 
betingelser i stk. 2. Kommissionen har ret 
til at afslå akkreditering af private 
operatører eller til at inddrage en sådan, 
hvis kravene i stk. 2 ikke er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Kommissionen opretter og ajourfører 
løbende en enkelt portal med links til de 
akkrediterede sammenligningswebsteder i 
hver medlemsstat og på EU-plan.
Denne portal skal også forsyne 
forbrugerne med et glossar over Unionens 
standardiserede terminologi, der er 
vedtaget i overensstemmelse med artikel 3, 
og retningslinjer for flytning af 
betalingskonti på tværs af grænserne.
Denne portal skal desuden offentliggøre 
listen og kontaktoplysningerne til de 
forskellige nationale kompetente 
myndigheder, der er omhandlet i 
artikel 20, og gøre dem let tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Forbrugeren skal have mulighed for 
separat køb af tjenester, der ikke er 
omfattet af en betalingskonto med basale 
funktioner som defineret i artikel 16.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Udbydere bør også have mulighed for 
at tilbyde kreditprodukter som separate 
tjenester til kunder med basale 
betalingskonto, hvor dette er relevant. 
Adgang til eller anvendelse af en basal 
betalingskonto må på ingen måde være 
begrænset eller gøres betinget af køb af 
sådanne tjenester eller produkter.
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Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår flytning mellem 
indenlandske betalingstjenesteudbydere 
kan medlemsstaterne opretholde eller 
fastlægge regler, som afviger en smule fra 
dem, der skitseres i artikel 10, hvis dette 
medfører en effektivitet, der klart er i 
forbrugerens interesse.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater med flytningsservicesystemer, der er mere effektive, skal have lov til at
beholde deres systemer.

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sende en liste over alle eksisterende 
stående ordrer om kreditoverførsler og 
mandater til direkte debitering initieret af 
debitor til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder og til 
forbrugeren, hvis denne specifikt har 
anmodet herom i medfør af stk. 2

a) give forbrugeren en fuldstændig 
oversigt over alle eksisterende stående 
ordrer om kreditoverførsler og mandater til 
direkte debitering initieret af debitor og 
anmode om bekræftelse på at skulle 
overføre dem til den modtagende 
betalingstjenesteudbyder

Or. en

Ændringsforslag 35

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 36

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
gebyrer, som den overførende 
betalingstjenesteudbyder afkræver 
forbrugeren for opsigelse af 
betalingskontoen hos den pågældende 
udbyder, fastlægges i overensstemmelse 
med artikel 45, stk. 2, i direktiv 
2007/64/EF.

3. Medlemsstaterne sikrer, at den 
overførende betalingstjenesteudbyder ikke
afkræver forbrugeren gebyrer for opsigelse 
af betalingskontoen hos den pågældende 
udbyder. Artikel 45, stk. 2, i direktiv 
2007/64/EF ændres tilsvarende.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sikrer, at den 
overførende eller den modtagende 
betalingstjenesteudbyder ikke afkræver 
forbrugeren gebyrer for en tjeneste i 
henhold til artikel 10.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
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økonomiske tab, som forbrugeren påføres 
som følge af, at en 
betalingstjenesteudbyder, der er involveret 
i flytningen, ikke efterlever sine 
forpligtelser i henhold til artikel 10, 
refunderes af den pågældende 
betalingstjenesteudbyder.

økonomiske tab, som forbrugeren påføres 
som følge af, at en 
betalingstjenesteudbyder, der er involveret 
i flytningen, ikke efterlever sine 
forpligtelser i henhold til artikel 10, 
refunderes rettidigt af den pågældende 
betalingstjenesteudbyder. Bevisbyrden 
påhviler betalingstjenesteudbyderen, som 
skal påvise, at betingelserne i artikel 10 er 
overholdt.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) de gebyrer, der i givet fald opkræves for 
flytningen

udgår

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der 
har lovligt ophold i Unionen, ikke 
forskelsbehandles på grundlag af 
nationalitet eller bopæl, når de ansøger om 
eller anvender en betalingskonto i 
Unionen.

Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, der 
har lovligt ophold i Unionen, ikke 
forskelsbehandles på grundlag af 
nationalitet, bopæl eller nogen anden 
grund, når de ansøger om eller anvender 
en betalingskonto i Unionen.

Or. en
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Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a
Ret til adgang til en betalingskonto 

Alle, som har lovligt ophold i Den 
Europæiske Union, har ret til at have 
adgang til en betalingskonto med basale 
funktioner vederlagsfrit eller højst mod et 
symbolsk gebyr.

Or. en

Begrundelse

Eftersom en basal betalingskonto generelt skal tilbydes vederlagsfrit eller mod et lille gebyr, 
vælger ordføreren formuleringen "et symbolsk gebyr" for at give udtryk for et symbolsk, 
meget lille gebyr. Begrebet "et rimeligt gebyr" er for vagt og giver mulighed for at opkræve et 
højere gebyr, end hvad der påtænkes.

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Medlemsstaterne sikrer på deres område, 
at forbrugerne tilbydes en betalingskonto 
med basale funktioner af alle 
betalingstjenesteudbydere, der tilbyder 
betalingskonti, som mindst omfatter de i 
artikel 16, stk. 1, anførte tjenester, som en 
integreret del af deres almindelige 
forretning.

Or. en
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Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne, om forbrugeren har en 
betalingskonto i landet eller ej.

2. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugere, 
der har lovligt ophold i Unionen, har ret til 
at åbne og anvende en betalingskonto med 
basale funktioner hos den eller de 
betalingstjenesteudbydere, der er 
identificeret i medfør af stk. 1. En sådan ret 
gælder uanset forbrugerens bopæl. 
Medlemsstaterne sikrer, at udøvelsen af 
denne ret ikke gøres urimeligt vanskelig 
eller besværlig for forbrugeren. Inden en 
betalingstjenesteudbyder åbner en 
betalingskonto med basale funktioner, 
kontrollerer denne ved at bede forbrugeren 
om at underskrive en 
tro og love-erklæring, om forbrugeren har 
en betalingskonto i landet eller ej.

Or. en

Ændringsforslag 45

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) forbrugeren har allerede en 
betalingskonto hos en 
betalingstjenesteudbyder på samme 
område, som giver vedkommende mulighed 
for at anvende de i artikel 16, stk. 1, 
anførte betalingstjenester. Forbrugeren 
anses ikke for at være indehaver af en 
betalingskonto, hvis vedkommende kan 
dokumentere flytning til en anden 
betalingskonto i henhold til artikel 9 eller 
opsigelse af den foregående aftale

Or. en
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Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Forbrugere, som i forvejen har en 
betalingskonto i den pågældende 
medlemsstat, skal også kunne skifte til en 
basal betalingskonto ved at benytte den 
flytningsservice, der er omhandlet i 
artikel 10.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at en 
betalingskonto med basale funktioner 

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

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) direkte debiteringer 1) SEPA-debiteringer og debiteringer i 
anden valuta end euro

Or. en

Begrundelse

Transaktioner i euro (SEPA-transaktioner) og i andre medlemsstaters valutaer skal være 
mulige med en basal betalingskonto.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) betalingstransaktioner med et 
betalingskort, herunder onlinebetalinger

2) SEPA-betalingstransaktioner og 
betalingstransaktioner i anden valuta end 
euro med et betalingskort, herunder 
onlinebetalinger

Or. en

Begrundelse

Transaktioner i euro (SEPA-transaktioner) og i andre medlemsstaters valutaer skal være 
mulige med en basal betalingskonto.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – punkt 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) kreditoverførsler. 3) SEPA-kreditoverførsler og 
kreditoverførsler i anden valuta end euro

Or. en

Begrundelse

Transaktioner i euro (SEPA-transaktioner) og i andre medlemsstaters valutaer skal være 
mulige med en basal betalingskonto.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra d – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) stående ordrer og tilladelser til direkte 
debiteringer i euro (SEPA) samt stående 
ordrer og tilladelser til direkte 
debiteringer i anden valuta end euro.

Or. en

Begrundelse

Transaktioner i euro (SEPA-transaktioner) og i andre medlemsstaters valutaer skal være 
mulige med en basal betalingskonto.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For alle de i stk. 1 nævnte tjenester 
fastlægger medlemsstaterne et 
minimumsantal af transaktioner, der vil 
blive ydet forbrugeren for det eventuelle 
gebyr, jf. artikel 17. Dette minimumsantal
skal være rimeligt og i overensstemmelse 

2. Medlemsstaterne sikrer, at der – såfremt
forbrugeren benytter en betalingskonto 
med basale funktioner til personligt brug 
– ikke er nogen grænse for antallet af 
transaktioner, som forbrugeren har 
adgang til i henhold til de specifikke 
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med almindelig kommerciel praksis i den 
pågældende medlemsstat.

prisfastsættelsesregler, der er fastsat i 
artikel 17.

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer, at indehavere 
af bankkonti får udleveret et 
betalingskort, der kan accepteres i alle 
hæveautomater i hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne sikrer, at forbrugeren 
ikke tilbydes kassekredit i forbindelse med 
betalingskontoen med basale funktioner. 
Medlemsstaterne skal dog, når det er 
hensigtsmæssigt, kunne give 
betalingstjenesteudbyderne mulighed for 
at tilbyde små kassekreditter som en 
stødpude til at dække midlertidige 
negative balancer. De gebyrer, der 
opkræves for sådanne overtræk og for 
separate kreditprodukter skal være 
gennemsigtige og mindst lige så 
fordelagtige som udbyderens almindelige 
prispolitik.

Or. en
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Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Eftersom en basal betalingskonto generelt skal tilbydes vederlagsfrit eller mod et lille gebyr, 
vælger ordføreren formuleringen "et symbolsk gebyr" for at give udtryk for et symbolsk, 
meget lille gebyr. Begrebet "et rimeligt gebyr" er for vagt og giver mulighed for at opkræve et 
højere gebyr, end hvad der påtænkes.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at de gebyrer, 
der pålægges forbrugeren ved manglende 
overholdelse af forpligtelserne i 
rammeaftalen, er rimelige og aldrig højere 
end gebyrerne i udbyderens almindelige 
prispolitik. Forbrugeren må ikke 
pålægges gebyrer i situationer, som denne 
ikke har indflydelse på, f.eks. i tilfælde af 
en afvist fast betaling som følge af 
forsinket indgående betaling.

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I de tilfælde, hvor de i artikel 16 
nævnte tjenester ikke tilbydes 
vederlagsfrit, sikrer medlemsstaterne 
også, at de kompetente myndigheder 
fastsætter en øvre grænse for det samlede 
beløb af symbolske gebyrer, som en 
betalingstjenesteudbyder årligt kan 
opkræve fra forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

a) de nationale indkomstniveauer
b) de gennemsnitlige gebyrer for 
betalingskonti i den pågældende 
medlemsstat
c) de samlede omkostninger, som er 
forbundet med tilrådighedsstillelse af en 
betalingskonto med basale funktioner
d) de nationale forbrugerpriser.

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 61

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 63

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere tilslutter sig 
mindst én alternativ 
tvistbilæggelsesinstans.

Or. en

Ændringsforslag 64

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne sikrer, at 
betalingstjenesteudbydere oplyser 
forbrugerne om, hvilke alternative 
tvistbilæggelsesinstanser de hører under, 
og som er kompetente til at behandle 
eventuelle tvister mellem dem og 
forbrugerne. De skal også angive, 
hvorvidt de giver tilsagn om eller er 
forpligtet til at benytte disse instanser til at 
løse tvister med forbrugere.

Or. en

Ændringsforslag 65

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

1c. De i stk. 1b omhandlede oplysninger 
skal angives på en klar, forståelig og 
lettilgængelig måde på udbyderens 
websted, hvis et sådant findes, samt i de 
generelle betingelser, der gælder for købs-
og tjenesteydelsesaftaler mellem 
udbyderen og forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 66

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1d. Medlemsstaterne kan opretholde eller 
indføre alternative 
tvistbilæggelsesprocedurer til samlet 
behandling af identiske eller lignende 
tvister mellem en betalingstjenesteudbyder 
og flere forbrugere. Alternative 
tvistbilæggelsesordninger for både 
individuelle og kollektive tvister og klager 
er komplementære procedurer og 
udelukker ikke hinanden.

Or. en

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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


