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KORTFATTAD MOTIVERING

För det flesta människor är det i dagens läge så gott som omöjligt att föreställa sig ett liv utan 
bankkonto. Ett bankkonto är ett faktiskt krav för att man ska kunna delta i det sociala och 
ekonomiska livet. Utan tillgång till grundläggande banktjänster blir det dagliga livet 
komplicerat och dyrt. Fördelarna med kontantlösa transaktioner blir allt mer påtagliga och 
innebär konkreta fördelar för både medborgarna och den offentliga förvaltningen. 
Banköverföringar för löneutbetalningar och betalning av el., gas- eller vattenfakturor blir 
en verklig utmaning för den som inte förfogar över ett bankkonto. 

Enligt världsbankens beräkningar finns det ca 58 miljoner medborgare i EU som inte har 
något bankkonto. Många människor har problem med att öppna ett konto. Orsakerna till att 
man vägras bankkonto är mångfacetterande. En områdesomfattande tillgång till olika 
bankkontor eller uttagsautomater (ATM) garanteras inte i alla medlemsstater. Detta gör att de 
europeiska medborgarna inte har någon möjlighet att utnyttja fördelarna med finansiella 
tjänster. Dessutom kan insolvens vara en orsak till att banker vägrar konsumenter tillgång till 
ett grundläggande betalkonto. Personer bosatta inom EU som rör sig mycket på grund av 
arbete och aktiviteter, såsom studenter, säsongsarbetare och utstationerade arbetstagare samt 
arbetstagare i små och medelstora företag kan dessutom hindras från att öppna ett bankkonto 
på grund av att de saknar en permanent adress i den medlemsstat där betaltjänstleverantören 
befinner sig. Att garantera rörlighet inom Europeiska unionen måste förbli ett gemensamt mål 
för medlemsstaterna. Tillgång till ett bankkonto som en universell rättighet för alla 
Europeiska unionens medborgare, inbegripet sårbara grupper, utgör ett avgörande bidrag till 
detta mål. 

Konsumenter utan bankkonto är helt enkelt utestängda från fördelarna med den inre 
marknaden. Avsaknaden av tillgång till ett betalkonto hindrar konsumenterna från att göra 
gränsöverskridande inköp eller inköp online. Det är av avgörande betydelser att ta fram 
adekvata lösningar så att konsumenter inte utestängs från det dagliga livet och nya tekniska 
framsteg. Redan i Mario Monti-rapporten från 2010 och i inremarknadsakten I, som antogs 
av kommissionen 2011, fastslogs det att tillgång till ett bankkonto är en viktig förutsättning 
för att den inre marknaden ska fungera effektivt. Konsumenterna ska ha möjlighet att dra 
nytta av onlinemarknader, nya tekniska uppfinningar och förmånligare tjänster och priser. 
Efter det att Europaparlamentet engagerat sig och lagt fram ett initiativbetänkande 2012 
(2012/2055(INI)), har Europeiska kommissionen slutligen lagt fram ett lagstiftningsförslag.

Det är inte bara viktigt att bana väg för möjligheten att inneha ett konto. Det är vidare 
en topprioritering att göra bankavgifterna transparenta och begripliga för att ge 
konsumenterna möjlighet att göra jämförelser och göra ett väl underbyggt val avseende sin 
banktjänstleverantör. Samtidigt är det ytterst viktigt att ge konsumenterna möjlighet att byta 
bankkonto i syfte att på bästa sätt skydda konsumenternas ekonomiska intressen och främja 
sund konkurrens bland tillhandahållare av banktjänster på en verklig inre marknad. Tidigare 
initiativ på europeisk nivå såsom betaltjänstdirektivet (2007/64/EG) eller den nyligen antagna 
förordningen om ett gemensamt eurobetalningsområde (Sepa/260/2012) har redan förbättrat 
betaltjänstleverantörernas möjligheter att hantera gränsöverskridande transaktioner. Många 
europeiska konsumenter drar nytta av snabbare betalningar och förmånligare transaktioner. 
Ett ytterligare steg är jämförbarheten mellan finansiella tjänster vilket kommer att göra det 
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lättare för konsumenterna att fatta välgrundade och viktiga beslut. En snabb bytesprocess ska 
främja lägre priser och en förbättring av kvaliteten på de finansiella produkter som kunden 
tillhandahålls.  Att stödja konsumenternas fria och välinformerade val och underlätta deras 
rörlighet är av avgörande betydelse för att den inre marknaden ska kunna fungera korrekt och 
fullbordas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) När de nationella behöriga (14) När de nationella behöriga 
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myndigheterna har upprättat en preliminär 
förteckning över de mest representativa 
tjänster som omfattas av en avgift på 
nationell nivå, tillsammans med begrepp 
och definitioner, bör kommissionen 
granska dem för att med hjälp av 
delegerade akter fastställa vilka tjänster 
som är gemensamma för majoriteten av 
medlemsstaterna och föreslå begrepp och 
definitioner på EU-nivå för dessa.

myndigheterna har upprättat en preliminär 
förteckning över de mest representativa 
tjänster som omfattas av en avgift eller är 
kostnadsfria på nationell nivå, tillsammans 
med begrepp och definitioner, bör 
kommissionen granska dem för att med 
hjälp av delegerade akter fastställa vilka 
tjänster som är gemensamma för 
majoriteten av medlemsstaterna och föreslå 
begrepp och definitioner på EU-nivå för 
dessa.

Or. en

Ändringsförslag 3

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. 
Medlemsstaterna bör inrätta ett frivilligt 
ackrediteringssystem där privata aktörer 
som driver jämförelsewebbplatser kan 
ansöka om ackreditering enligt angivna 
kvalitetskriterier. En jämförelsewebbplats 
som drivs av en behörig myndighet eller 
annan offentlig myndighet bör inrättas i de 
fall då ingen webbplats som drivs av 
privata aktörer har ackrediterats. Dessa 
webbplatser bör också uppfylla 
kvalitetskriterierna.

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

Or. en

Ändringsförslag 4

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 
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 

(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 
information om de avgifter som gäller för 
betalkontot och för var och en av de övriga 
finansiella tjänster som ingår i paketet 
separat.
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uteslutas från tillämpningsområdet för 
denna bestämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 28
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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. 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

Motivering

Ett grundläggande betalkonto ska i allmänhet erbjudas gratis eller till en låg avgift. 
Föredraganden har valt formuleringen ”nominell kostnad” för att fastställa en symbolisk, 
mycket låg avgift. Begreppet rimlig kostnad är för vagt och ger möjlighet att kräva en högre 
avgift än den som förutsetts.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Konsumenterna bör garanteras 
tillgång till en rad grundläggande 
betaltjänster för vilka medlemsstaterna ska 
fastställa ett minsta antal operationer.

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

får bankerna tillämpa sina normala 
avgifter. Bland de tjänster som är knutna 
till ett grundläggande betalkonto bör det 
ingå en möjlighet att sätta in och ta ut 
pengar. Konsumenterna bör kunna göra 
viktiga betalningstransaktioner som att ta 
emot lön eller förmåner, betala räkningar 
eller skatt och köpa varor eller tjänster, 
även genom autogiro, betalningar eller 
betalkort. Dessa tjänster bör göra det 
möjligt att köpa varor och tjänster online 
och bör ge konsumenterna möjlighet att 
lägga upp betalningsuppdrag via 
betaltjänstleverantörens webbaserade 
banktjänst, om en sådan finns. Ett 
betalkonto med grundläggande funktioner 
bör dock inte vara begränsat till 
användning online, eftersom detta skulle 
innebära ett hinder för konsumenter som 
saknar tillgång till internet. Konsumenter 
bör inte ges tillgång till en kontokredit i ett 
betalkonto med grundläggande funktioner.
Medlemsstaterna får dock tillåta 
leverantörer av betaltjänster att erbjuda 
buffertmöjligheter för mycket små belopp i 
samband med betalkonton med 
grundläggande funktioner. Under 
förutsättning att ett betalkonto med 
grundläggande funktioner används av 
konsumenten för personligt bruk bör det 
inte finnas några gränser för det antal 
operationer som ska tillhandahållas 
konsumenten under de särskilda 
prissättningsregler som gäller för detta 
konto.

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(k) avgifter: alla eventuella kostnader för 
tjänster som är knutna till betalkontot, 
inklusive kontokrediter, straffavgifter och 
räntor för kreditkort som konsumenten ska 
betala till betaltjänstleverantören för 
tillhandahållandet av betaltjänster eller för 
transaktioner som utförs i ett betalkonto,

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(o) betalning: en nationell eller 
gränsöverskridande betaltjänst för 
kreditering av en betalningsmottagares 
betalkonto med en betalningstransaktion 
eller en rad betalningstransaktioner från en 
betalares betalkonto som utförs av en 
betaltjänstleverantör som har tillgång till 
betalarens betalkonto på grundval av en 
instruktion som lämnats av betalaren,

(o) betalning: en betaltjänst för kreditering 
av en betalningsmottagares betalkonto med 
en betalningstransaktion eller en rad 
betalningstransaktioner från en betalares 
betalkonto som utförs av en 
betaltjänstleverantör som har tillgång till 
betalarens betalkonto på grundval av en 
instruktion som lämnats av betalaren,

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckning över de mest representativa 
betaltjänster som omfattas av en avgift på 
nationell nivå samt standardiserad 
terminologi

Förteckning över de tjänster som är 
knutna till det betalkonto som omfattas av 
en avgift på nationell nivå samt 
standardiserad terminologi

Or. en

Ändringsförslag 12

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 alla tjänster som är 
knutna till betalkontot 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 13

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska de 
behöriga myndigheterna beakta de 

utgår
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tjänster
(1) som konsumenterna oftast använder i 
samband med sina betalkonton,
(2) som medför de högsta kostnaderna per 
tjänst för konsumenterna,
(3) som medför de högsta sammanlagda 
kostnaderna för konsumenterna,
(4) som skapar den största vinsten per 
tjänst för betaltjänstleverantörerna,
(5) som skapar den största sammanlagda 
vinsten för betaltjänstleverantörerna.
EBA ska utarbeta riktlinjer enligt 
artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 
för att bistå de behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 15

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 denne 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. Om 
avgifterna ändras ska konsumenten 
informeras uttömmande om dessa 
ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 16

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 det betalkonto 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
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Ändringsförslag 17

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Betaltjänstleverantörerna ska inte ta 
ut några avgifter som inte står i det 
överlämnade dokumentet med 
avgiftsinformation.

Or. en

Ändringsförslag 18

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 
betaltjänstleverantörer ger konsumenterna 
tillgång till en ordlista som minst omfattar 
den förteckning över tjänster som avses i 
punkt 1 och tillhörande definitioner.

Or. en

Ändringsförslag 19

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 kostnadsfritt ger 
konsumenten en redovisning av samtliga 
avgifter som har tagits ut för deras 
betalkonto minst en gång per kvartal, men 
helst en gång per månad.

Or. en
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Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Ett förhandsbesked om vilka 
eventuella ändrade eller höjda avgifter 
som kan komma att tas ut under följande 
period.

Or. en

Ändringsförslag 21

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 använder de begrepp och 
definitioner som anges i den förteckning 
över tjänster som avses i artikel 3.5.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenterna har tillgång till minst en 
webbplats med jämförelser av de avgifter 
som betaltjänstleverantörer tar ut för 
tjänster som erbjuds i fråga om 

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

tjänster som erbjuds i fråga om 
betaltjänster på nationell nivå i enlighet 
med punkterna 2 och 3.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) vara operativt oberoende av alla 
betaltjänstleverantörer,

(a) vara oberoende av alla 
betaltjänstleverantörer,

Or. en

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) tydligt informera om sina ägare och 
sin finansiering,

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) erbjuda aktuell information, (c) erbjuda aktuell, korrekt, tillförlitlig och 
konsumentvänlig information,

Or. en
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Ändringsförslag 26

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I syfte att underlätta översikten över 
de avgifter som tas ut av 
betaltjänstleverantörerna i EU ska 
kommissionen inrätta en aktuell, 
oberoende, korrekt, tillförlitlig och 
konsumentvänlig portal som 
tillhandahåller alla länkar till de 
ackrediterade jämförelsewebbplatserna i 
de respektive medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 27

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Senast i slutet av 2018 ska även 
europeiska webbplatser med jämförelser 
av de avgifter som betaltjänstleverantörer 
tar ut för tjänster kopplade till 
betalkonton i de olika medlemsstaterna ha 
tagits fram.
Kommissionen ska senast detta datum 
inrätta en offentlig europeisk 
jämförelsewebbplats, som drivs i 
samarbete med EBA.
Senast vid denna tidpunkt ska 
kommissionen genom en delegerad akt, i 
enlighet med artikel 24, även ha utvecklat 
ett frivilligt ackrediteringssystem för 
privata europeiska jämförelsewebbplatser. 
För att beviljas ackreditering ska 
europeiska jämförelsewebbplatser som 
drivs av privata aktörer uppfylla alla 
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villkor som anges i punkt 2. 
Kommissionen ska ha rätt att vägra 
bevilja eller dra tillbaka ackreditering 
från privata aktörer om de inte uppfyller 
de skyldigheter som anges i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Kommissionen ska inrätta och 
kontinuerligt uppdatera en enda portal 
med länkar till de ackrediterade 
jämförelsewebbplatserna för respektive 
medlemsstat och på EU-nivå.
Denna portal ska också ge 
konsumenterna tillgång till en ordlista 
över den standardiserade EU-terminologi 
som antagits i enlighet med artikel 3 och 
riktlinjer för gränsöverskridande byte av 
betalkonton.
På portalen ska också den förteckning 
och de kontaktuppgifter till de olika 
nationella behöriga myndigheter som 
avses i artikel 20 offentliggöras och göras 
lättillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som erbjuder ett 

1. Medlemsstaterna ska se till att en 
betaltjänstleverantör som erbjuder ett 
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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.

betalkonto tillsammans med en annan 
tjänst eller produkt inom ramen för ett 
paket informerar konsumenten vid en 
lämplig tidpunkt före ingåendet av ett 
avtal om ett betalkonto att det går att köpa 
betalkontot separat, och att leverantören 
lämnar separat information om kostnaderna 
och avgifterna i samband med detta.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Konsumenten ska separat kunna köpa 
tjänster som inte ingår i betalkontot med 
grundläggande funktioner såsom det 
definieras i artikel 16.

Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Leverantörer ska dessutom få erbjuda 
kreditprodukter, som separata tjänster, till 
kunder med ett grundläggande 
betalkonto, då detta är lämpligt. 
Tillgången till eller användningen av det 
grundläggande betalkontot ska på inget 
sätt begränsas eller vara beroende av 
köpet av sådana tjänster eller produkter.

Or. en
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Ändringsförslag 32

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 33

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 något från de 
som anges i artikel 10, om detta medför en 
verkan som är gynnsam för konsumenten.

Or. en

Motivering

Medlemsstater som har ett system för bytestjänster som är mer effektiva ska kunna behålla 
sina system.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Överlämna en förteckning över 
samtliga stående betalningsuppdrag och 
gäldenärsdrivna autogireringsuppdrag till 
den mottagande betaltjänstleverantören

(a) Tillhandahålla konsumenten en
uttömmande och sammanfattande
förteckning över samtliga stående 
betalningsuppdrag och gäldenärsdrivna 
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och, om konsumenten specifikt begär 
detta i enlighet med punkt 2, till 
konsumenten.

autogireringsuppdrag samt be om en 
bekräftelse för överföring av dem till den 
mottagande betaltjänstleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 6 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3
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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. Artikel 45.2 i 
direktiv 2007/64/EG ska ändras i enlighet 
med detta.

Or. en

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att den 
överförande eller mottagande 
betaltjänstleverantören inte tar ut några 
avgifter av konsumenten för andra tjänster 
som erbjuds enligt artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 39

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 

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 
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betaltjänstleverantören. betaltjänstleverantören inom rimlig tid.
Bevisbördan ska ligga hos 
betaltjänstleverantören som ska styrka att 
de bestämmelser som fastställs i artikel 10 
har följts.

Or. en

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Eventuella avgifter för bytet. utgår

Or. en

Ändringsförslag 41

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 är lagligen bosatta i 
unionen inte diskrimineras på grund av sin 
nationalitet, bosättningsort eller av någon 
annan anledning när de ansöker om eller 
använder ett betalkonto i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 14a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 14a
Rätt till ett betalkonto 

Alla personer som är lagligen bosatta 
inom Europeiska unionen ska ha rätt att 
kostnadsfritt eller högst mot en nominell 
avgift inneha ett betalkonto med 
grundläggande funktioner.

Or. en

Motivering

Ett grundläggande betalkonto ska i allmänhet erbjudas gratis eller till en låg avgift. 
Föredraganden har valt formuleringen ”nominell kostnad” för att fastställa en symbolisk, 
mycket låg avgift. Begreppet rimlig kostnad är för vagt och ger möjlighet att kräva en högre 
avgift än den som förutsetts.

Ändringsförslag 43

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 inom sitt 
territorium 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.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2



PA\1003933SV.doc 25/34 PE519.594v01-00

SV

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 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 45

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(a) Om en konsument redan har ett 
betalkonto hos en betaltjänstleverantör som 
är etablerad i deras territorium och som ger 
konsumenten möjlighet att använda de 
betaltjänster som anges i artikel 16.1.
Konsumenter som kan styrka att de bytt 
till ett annat betalkonto i enlighet med 
artikel 9 eller att ett tidigare avtal hävts, 
ska inte anses inneha ett betalkonto.

Or. en
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Ändringsförslag 46

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 47

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Konsumenter som redan har ett 
betalkonto i medlemsstaten i fråga ska 
också kunna byta till ett grundläggande 
betalkonto med hjälp av den bytestjänst 
som fastställs i artikel 10.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 49

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Autogirering. (1) Autogirering i euro och i andra 
valutor.

Or. en

Motivering

Transaktioner i euro (Sepatransaktioner) och i andra medlemsstaters valutor bör vara 
möjliga med ett grundläggande betalkonto inom EU.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Betalningstransaktioner genom ett 
betalkort, även betalningar online.

(2) Betalningstransaktioner i euro och i 
andra valutor genom ett betalkort, även 
betalningar online.

Or. en

Motivering

Transaktioner i euro (Sepatransaktioner) och i andra medlemsstaters valutor bör vara 
möjliga med ett grundläggande betalkonto inom EU.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led d – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Gireringar. (3) Gireringar i euro och i andra valutor.
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Or. en

Motivering

Transaktioner i euro (Sepatransaktioner) och i andra medlemsstaters valutor bör vara 
möjliga med ett grundläggande betalkonto inom EU.

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv
Artikel 16 punkt 1 – led d – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Tillstånd för stående 
betalningsuppdrag och autogireringar i 
euro och i andra valutor.

Or. en

Motivering

Transaktioner i euro (Sepatransaktioner) och i andra medlemsstaters valutor bör vara 
möjliga med ett grundläggande betalkonto inom EU.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

2. Medlemsstaterna ska se till att så länge 
konsumenten använder ett grundläggande 
betalkonto för personligt bruk ska det inte 
finnas några begränsningar för antalet
operationer som ska erbjudas konsumenten 
i enlighet med de prissättningsregler som 
anges i artikel 17.

Or. en
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Ändringsförslag 54

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska se till att 
kontoinnehavare förfogar över ett 
betalkort som godtas i alla 
uttagsautomater i hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska se till att 
konsumenten inte erbjuds någon 
kontokredit i samband med betalkontot 
med grundläggande funktioner. 
Medlemsstaterna ska dock, när så är 
lämpligt, kunna tillåta 
betaltjänstleverantörerna att erbjuda små 
övertrasseringar som en buffert för att 
täcka tillfälliga negativa saldon. 
Avgifterna för sådana övertrasseringar 
och för separata kreditprodukter ska vara 
transparenta och åtminstone lika 
gynnsamma som betaltjänstleverantörens 
normala prispolitik.

Or. en

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1
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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

Motivering

Ett grundläggande betalkonto ska i allmänhet erbjudas gratis eller till en låg avgift. 
Föredraganden har valt formuleringen ”nominell kostnad” för att fastställa en symbolisk, 
mycket låg avgift. Begreppet rimlig kostnad är för vagt och ger möjlighet att kräva en högre 
avgift än den som förutsetts.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
avgifter som tas ut av konsumenten för att 
konsumenten inte fullgjort sina åtaganden 
enligt ramavtalet är rimliga och aldrig 
högre än de avgifter som debiteras i 
enlighet med leverantörens vanliga 
prispolitik. I situationer som ligger 
utanför konsumentens kontroll ska denne 
inte debiteras några avgifter, t.ex. om 
återkommande betalningar avvisas på 
grund av sena inkommande betalningar.

Or. en

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. I de fall då de tjänster som anges i 
artikel 16 inte tillhandahålls kostnadsfritt 
ska medlemsstaterna även se till att de 
behöriga myndigheterna fastställer en 
övre gräns för det sammanlagda belopp 
som debiteras konsumenten av en 
betaltjänstleverantör för de nominella 
avgifter som tas ut under ett år.

Or. en

Ändringsförslag 59

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. en

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. EBA ska utarbeta riktlinjer enligt 
artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 

utgår
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för att bistå de behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 61

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.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 62

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. 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. Dessa 
myndigheter ska ha ett nära samarbete 
med de behöriga myndigheterna i andra 
medlemsstater för att säkerställa en 
korrekt och fullständig tillämpning av de 
åtgärder som fastställs i detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 63

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
betalkontoleverantörer förbinder sig att 
använda sig av minst ett eller flera organ 
för alternativ tvistlösning.

Or. en

Ändringsförslag 64

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
betalkontoleverantörer informerar 
konsumenten om vilka alternativa 
tvistlösningsorgan de har tillgång till och 
som är behöriga att lösa eventuella tvister 
mellan dem själva och konsumenten. De 
ska även ange huruvida de åtagit sig eller 
är skyldiga att använda sig av dessa organ 
för att lösa tvister med konsumenter.

Or. en

Ändringsförslag 65

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den information som avses i punkt 1b ska 
anges på ett tydligt, begripligt och 
lättillgängligt sätt på leverantörens 
webbplats, om en sådan finns, och i de 
allmänna villkoren för köpe- eller 
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tjänsteavtal mellan leverantören och 
konsumenten.

Or. en

Ändringsförslag 66

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna kan upprätthålla eller 
införa alternativa förfaranden för 
tvistlösningar som hanterar identiska eller 
liknande tvister mellan en 
betalkontoleverantör och flera kunder på 
samma gång. Alternativa 
tvistlösningssystem för både enskild och 
kollektiv talan och prövning ska 
komplettera varandra, och systemen bör 
inte utesluta varandra.

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 26 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en


