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FORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Økonomi- og 
Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

– der henviser til artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 13. april 2011 
med titlen "Akten for det indre marked – Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget 
tillid – Sammen om fornyet vækst", COM(2011)0206, 

– der henviser til Mario Montis rapport til Kommissionen af 9. maj 2010 med titlen 
”En ny strategi for det indre marked",

– der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om realisering af et indre marked for 
forbrugere og borgere,

– der henviser til sin beslutning af 6. april 2011 om et indre marked for europæere,

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2011 om fremtiden for socialydelser af almen 
interesse,

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om en ny forbrugerpolitisk 
strategi, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 
2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 
85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF,

– der henviser til Kommissionens arbejdsprogram for 2011 af 27. oktober 2010 
(COM(2010)0623, 

– der henviser til Kommissionens arbejdsprogram for 2012 af 15. november 2011 
(COM(2011)0777, 

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 29. november 
2011 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og 
om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktivet om 
ATB på forbrugerområdet) (COM(2011)0793,

– der henviser til Kommissionens henstilling af 18. juli 2011 om adgang til at oprette 
og anvende en basal betalingskonto,

– der henviser til konsekvensanalysen vedrørende Kommissionens henstilling af 18. 
juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto 
(SEC(2011)0906 og SEC(2011)0907),
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– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 
2007 om betalingstjenester i det indre marked og om ændring af direktiv 97/7/EF, 
2002/65/EF, 2005/60/EF og 2006/48/EF og om ophævelse af direktiv 97/5/EF,

– der henviser til Kommissionen forslag af 16. december 2010 til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om tekniske krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i 
euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 (COM(2010)0775),

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. 
september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af 
elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed, ændring af direktiv 
2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF,

– der henviser til 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,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 
24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger,

– der henviser til den undersøgelse af 15. november 2011 om grundlæggende 
banktjenesteydelser (”Basic Banking Services”), som Europa-Parlamentet har ladet 
udarbejde, 

– der henviser til andragende 0963/2011 af 17. februar 2012 af Triin Saag, estisk 
statsborger, om problemer med at lukke en bankkonto i EU, 

A. der henviser til, at forbrugerne i hele Den Europæiske Union bør sikres ret til adgang til 
betalingstjenester, og at de i enhver henseende bør drage fordel af det indre marked; 

B. der henviser til, at denne ret bør tilsikres enhver, der har lovligt ophold i Unionen, og at 
den frie bevægelighed for personer er et af de mest værdifulde goder, navnlig for 
studerende, arbejdstagere, udstationerede og sæsonarbejdstagere og alle andre personer, 
som på grund af deres arbejde udviser en vis grænseoverskridende mobilitet, men også for 
personer, der har en lav indkomst eller er ramt af personlig konkurs;

C. der henviser til, at denne ret også bør tilkomme personer, som ønsker at åbne en 
bankkonto i en medlemsstat uden at være tvunget til at lukke en allerede eksisterende 
bankkonto i en anden medlemsstat;

D. der henviser til, at de eksisterende restriktive udvælgelseskriterier, som udbyderne af 
betalingstjenester kræver opfyldt for at åbne en betalingskonto, og som går videre end de 
lovpligtige krav, indskrænker arbejdstagernes ret til fri bevægelighed i Unionen; 

E. der henviser til, at der skal tages hensyn til de forskellige former for bankpraksis i 
Unionen;

F. der henviser til, at Kommissionen i sit arbejdsprogram for 2011 havde meddelt, at den 
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ville offentliggøre et lovgivningsmæssigt instrument vedrørende adgang til en bankkonto 
og i stedet for den 18. juli 2011 kun offentliggjorde en henstilling om adgang til at oprette 
og anvende en basal betalingskonto; der henviser til, at det kun er et lovgivningsmæssigt 
instrument, der kan give borgerne den nødvendige retssikkerhed;

G. der henviser til, at manglende adgang til at oprette og anvende betalingskonti forhindrer 
forbrugerne i at deltage i de traditionelle markeder for finansielle tjenesteydelser samt 
modtage væsentlige varer og tjenesteydelser, hvilket vanskeliggør eller forhindrer 
finansiel og social integration og oftest er til ulempe for den svageste del af befolkningen;

H. der henviser til, at der skal fastsættes principper for adgangen til at oprette og anvende en 
konto med basale betalingstjenester i hele Unionen og sikres sammenhængende 
anvendelse af disse principper, idet der tages hensyn til fremme af social integration og 
social samhørighed; 

I. der henviser til, at der er en uomtvistelig stærk sammenhæng mellem et lavt 
indkomstniveau, et liv uden en bankkonto og social og økonomisk udstødelse; 

J. der henviser til, at studerende, arbejdstagere og tjenesteydere, der vil leve et liv med den 
europæiske mobilitet, ofte ser sig konfronteret med store forhindringer; 

K. der henviser til, at det fælles eurobetalingsområde (SEPA) nu har til hensigt at sikre, at en 
enkelt bankkonto er nok til at få gennemført alle nationale og internationale transaktioner, 
men at denne proces ganske vist endnu ikke er afsluttet; der henviser til, at denne situation 
gør det bydende nødvendigt at træffe supplerende foranstaltninger for at styrke virkningen 
heraf i alle medlemsstater;

L. der henviser til, at forbrugere uden en bankkonto er tvunget til at benytte kontanter, 
hvilket ikke blot betyder en forringelse af udvalget af betalingsmuligheder og udelukkelse 
fra elektronisk handel, men at det også er dyrere og næsten ensbetydende med opkrævning 
af et "fattigdomsgebyr"; der henviser til, at dette især forekommer i visse sårbare 
samfundsgrupper, f.eks. hos hjemløse, ældre og indvandrere;

M. der henviser til, at det at leve uden en bankkonto i opholdslandet udgør en betydelig 
hindring, for så vidt angår muligheden for at få et fast arbejde, leje en bolig, betale skat og 
modtage løn; der henviser til, at det at blive nægtet oprettelse af en bankkonto eller at få 
tilbudt mindre gunstige betingelser på grund af bopælen udgør forskelsbehandling, som 
ofte er unødvendig og er i modstrid med borgernes og arbejdstagernes frie bevægelighed; 

N. der henviser til, at både forbrugere og virksomheder ville drage fordel af, at de – ifølge en 
af Europa-Parlamentet iværksat undersøgelse – 30 millioner mennesker uden en 
bankkonto fik mulighed for at oprette og anvende en basiskonto, og at det indre marked 
og forbrugernes rettigheder dermed ville blive styrket;

II.                                     BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING: DETALJEREDE 
HENSTILLINGER VEDRØRENDE INDHOLDET AF DET FORSLAG, DER 
ANMODES OM     

Henstilling nr. 1 (om definitionerne)
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I overensstemmelse med direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder er en forbruger 
enhver fysisk person, der ikke handler som led i sit erhverv. Ved udformningen af denne 
definition skal Kommissionen gøre klart, at også mobile arbejdstagere og studerende er 
forbrugere og derfor har ret til at oprette og anvende en basiskonto.

En basiskonto er en bankkonto, der giver forbrugeren mulighed for at foretage alle 
gængse betalingstransaktioner inden for rammerne af dækningen på kontoen.

Retten til at oprette og anvende en basiskonto skal tilkomme alle forbrugere, så længe der 
ikke foreligger nogen tungtvejende grunde, som taler imod dette. Der er tale om en ret til 
at oprette og anvende en basiskonto, ikke om en pligt til at have en bankkonto. 
Henstilling nr. 2 (om at oprette og anvende en basiskonto)
Medlemsstaterne bør sikre, at enhver forbruger, som har lovligt ophold i Unionen, har ret 
til at oprette og anvende en basiskonto hos en udbyder af betalingstjenester, der driver 
virksomhed på deres område. I den forbindelse bør det være uden betydning, om 
forbrugeren har en konto i en anden medlemsstat eller ikke, som giver forbrugeren 
mulighed for at benytte de i henstilling nr. 3 nævnte tjenester på dens område. En sådan 
ret gælder uafhængigt af forbrugerens økonomiske situation.

Medlemsstaterne bør bestemme, at alle banker med privatkunder forpligtes til at udbyde 
en basiskonto, for dermed at forhindre forskelsbehandling og illoyal konkurrence mellem 
bankerne i tilfælde af, at der ikke findes særlige forholdsregler i en medlemsstat.
Medlemsstaterne bør sikre, at udbyderen af betalingstjenester i tilfælde af afslag på en 
anmodning om oprettelse af en basiskonto straks, skriftligt, i et utvetydigt og klart sprog 
og vederlagsfrit oplyser forbrugeren om årsagerne til og begrundelsen for et sådant afslag 
og gør forbrugeren opmærksom på klagemuligheder. Retten til at modtage sådanne 
oplysninger kan begrænses ved lovgivningsmæssige foranstaltninger, når 
forholdsreglerne er nødvendige for at beskytte målsætningerne om national sikkerhed 
eller offentlig ro og orden og er afpasset efter forholdene.

Henstilling nr. 3 (om basiskontoens karakteristika)
En basiskonto skal dække alle nødvendige betalingstransaktioner, der kan anvendes i 
daglig brug, til at oprette, anvende og lukke en betalingskonto, tjenester, der gør det 
muligt at indsætte penge på en betalingskonto samt udførelse af debitering, 
kredittransaktioner og betalingstransaktioner ved hjælp af betalingskort. 
Adgang til en basiskonto må ikke gøres afhængig af køb af yderligere tjenesteydelser.

Medlemsstaterne bør sikre, at en basiskonto stilles vederlagsfrit til rådighed eller mod et 
rimeligt gebyr. 

Som supplement til en basiskonto bør man undersøge og videreudvikle muligheden for 
prepaid-betalingskort eller andre betalingsmuligheder med samme formål, som allerede 
findes i nogle medlemsstater. 
I dag er mange basale bankkonti udelukkende internetbaserede, hvilket gør dem ideelle 
for e-handel, men samtidig udelukker en del af befolkningen, især personer uden 
internetadgang eller de ældre. Dette forhold kan stille disse forbrugere dårligt, hvorfor det 
bør sikres, at den påtænkte basiskonto er brugervenlig, enkel og sikker.
Ved skift fra en bank til en anden eller ved lukning af bankkontoen må forbrugeren ikke 
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påføres urimeligt store administrative omkostninger eller hindringer. 
Forbrugeren skal ikke betale gebyr eller bøder, hvis han overtrækker sin konto af årsager, 
som han ikke selv er herre over, såsom manglende dækning på kontoen forårsaget af 
forsinkede indbetalinger eller for tidligt foretagne udbetalinger (f.eks. i forbindelse med 
gentagne debiteringer, der altid foretages på samme dag). I givet fald kan 
medlemsstaterne give mulighed for små overtræk, som er særligt udformet til sådanne 
tilfælde.
I øvrigt står det medlemsstaterne frit for at give mulighed for overtrækstilladelser inden 
for passende rammer.
I alle tilfælde bør forbrugerens personlige data, herunder om hans finansielle situation, 
kun videregives på forskriftsmæssig måde og ikke uden forbrugerens tilladelse. Det 
gælder især, hvis forbrugerens anmodning om oprettelse af en bankkonto afvises. 

Medlemsstaterne bør iværksætte informationskampagner om eksistensen af basiskonti 
med henblik på at øge opmærksomheden på procedurerne i forbindelse med retten til at 
oprette og anvende en basiskonto samt om adgangen til udenretslige klage- og 
tvistbilæggelsesprocedurer. Formidlingen af viden om økonomiske og finansielle 
spørgsmål til forbrugerne er af største betydning, styrker dem og sikrer deres integration i 
det indre marked. 

Udbyderne af betalingstjenester skal være forpligtede til at give forbrugerne den 
nødvendige information om den tilbudte basiskonto skriftligt. 

Betingelser og oplysninger om betalingstjenester skal udformes på gennemskuelig måde.

Henstilling nr. 4 (om udenretslig tvistbilæggelse)
Medlemsstaterne skal sørge for, at der findes egnede og effektive 
tvistbilæggelsesprocedurer, i påkommende tilfælde under anvendelse af eksisterende 
instanser. 

Henstilling nr. 5 (om gennemførelse og kontrol)
Kommissionen forelægger senest to år efter lovgivningens ikrafttrædelse en omfattende 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen og gennemførelsen af den.
Denne rapport skal desuden behandle spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt med 
yderligere foranstaltninger, og skal i givet fald indeholde forslag om tilpasning eller 
ændring af lovgivningen.-$z
Medlemsstaterne bør sikre, at udbyderne af betalingstjenester regelmæssigt indberetter 
pålidelige oplysninger til de nationale myndigheder om antallet af oprettede basiskonti, 
antallet af afslag på anmodninger om oprettelse af sådanne konti og begrundelserne for 
sådanne afslag, antallet af opsigelser af sådanne konti samt om de omkostninger, der 
knytter sig til basiskonti. 

Kommissionen skal kontrollere de modtagne data og drage konklusioner vedrørende 
effektiviteten af disse instrumenter både for befolkningen uden bankkonto og for mobile 
arbejdstagere. Kommissionen skal i givet fald udarbejde forslag om videreudvikling af 
EU-retten på dette område.


