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KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag til direktiv har til formål at forbedre gennemsigtigheden og 
sammenligneligheden af oplysninger om gebyrer i forbindelse med betalingskonti, lette 
flytning af betalingskonti, at fjerne forskelsbehandling på grundlag af bopæl for så vidt angår 
betalingskonti og at give adgang til at betalingskonti og give adgang til at oprette og anvende 
betalingskonti med basale funktioner i EU.

Med dette formål for øje søger forslaget for det første at indføre en liste over de mest 
repræsentative betalingstjenester, for hvilke der opkræves gebyr på nationalt plan, og at skabe 
en standardiseret terminologi på EU-plan, herunder de almindeligvis brugte betegnelser og 
definitioner på tjenester, der i det mindste er gængse i flertallet af medlemsstaterne. Det 
nuværende betalingstjenestedirektiv (direktiv 2007/64/EF) fastlægger fælles regler om 
gennemsigtighed af betalingstjenester og krav vedrørende oplysninger om betalingstjenester, 
men det indeholder ingen specifikke ordninger, der skaber mekanismer for 
sammenligneligheden af gebyrer.

I overensstemmelse med ovenstående vil medlemsstaterne blive pålagt at indføre en generel 
forpligtelse for betalingstjenesteudbydere til at yde flytningsservice til alle forbrugere, der har 
en konto hos en betalingstjenesteudbyder i Unionen. Dette er nødvendigt på grund af den 
begrænsede mobilitet af betalingskonti i EU, som i vid udstrækning skyldes den 
omstændighed, at der gives utilstrækkelige - og ofte uklare - oplysninger til forbrugerne om 
proceduren for flytning af konti, og at der i nogle tilfælde ikke er nogen hjælp at hente hos 
betalingstjenesteudbydernes personale. 

Forslaget vil også sikre adgang til basale betalingstjenester for alle EU-forbrugere og forbyde 
forskelsbehandling på grundlag af bopæl af forbrugere, der ønsker at åbne en betalingskonto i 
udlandet, hvilket vil komme både betalingstjenesteudbyderne og forbrugerne til gode.

Retsgrundlaget for dette forslag er artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Ved at indføre et EU-regelsæt på de områder, der er omfattet af forslaget, 
søger forslaget at fjerne de resterende hindringer for betalingstjenesters frie bevægelighed og 
mere overordnet for varers, personers, tjenesteydelsers og kapitals frie bevægelighed, der helt 
og holdent beror på et fuldt integreret og udviklet indre marked for betalingstjenester. 
Forslaget forhindrer også den yderligere opsplitning af det indre marked, der ville ske, hvis 
medlemsstaterne på egen hånd traf divergerende og uensartede reguleringstiltag på dette 
område. De ændringer, der her foreslås, korrigerer for visse unøjagtigheder i Kommissionens 
forslag til direktiv og søger at forbedre kvaliteten af retsakten, så dens mål kan nås mere 
effektivt.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Hvad der vil gavne forbrugerne mest, 
er kortfattede oplysninger, som er nemme 
at sammenligne de forskellige 
betalingstjenesteudbydere imellem. De 
værktøjer, der stilles til rådighed for 
forbrugerne, til sammenligning af tilbud 
om betalingskonti, vil ikke virke positivt, 
hvis den tid, det tager at gennemgå lange 
lister over gebyrer for forskellige tilbud, 
ikke står mål med fordelen ved at vælge 
det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 
Derfor bør terminologien for gebyrer kun 
standardiseres for de mest repræsentative 
udtryk og definitioner i medlemsstaterne, 
så man undgår risikoen for, at der gives for 
mange oplysninger.

(12) Hvad der vil gavne forbrugerne mest, 
er kortfattede, nøjagtige oplysninger, som 
er nemme at sammenligne de forskellige 
betalingstjenesteudbydere imellem. De 
værktøjer, der stilles til rådighed for 
forbrugerne, til sammenligning af tilbud 
om betalingskonti, vil ikke virke positivt, 
hvis den tid, det tager at gennemgå lange 
lister over gebyrer for forskellige tilbud, 
ikke står mål med fordelen ved at vælge 
det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 
Derfor bør terminologien for gebyrer kun 
standardiseres for de mest repræsentative 
udtryk og definitioner i medlemsstaterne, 
så man undgår risikoen for, at der gives for 
mange eller vildledende oplysninger.

Ændringsforslag 2

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 

(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 
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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.

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.

Begrundelse

Muligheden for at tilbyde stødpudefaciliteter for meget små beløb i forbindelse med 
betalingskonti med basale funktioner er i modstrid med kravene i artikel 16, stk. 4, i 
Kommissionens forslag gående ud på, at der ikke må tilbydes overtræksfaciliteter i 
forbindelse med sådanne konti, fordi den omstændighed, at det ikke klart defineres, hvad der 
menes med "meget små beløb", og at der ikke er sat nogen grænse for disse beløb, gør teksten 
uklar.

Ændringsforslag 3

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 
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.
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Begrundelse

Det er tilstrækkeligt at sikre, at listen over de mest repræsentative betalingstjenester, som der 
opkræves gebyr for på nationalt plan, omfatter størsteparten af de mest repræsentative 
betalingstjenester, uden at man behøver at sætte et præcist tal på dette, eftersom det er 
umuligt at tage hensyn til den slags forskelle mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 4

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, inden de indgår 
en aftale om en betalingskonto med en 
forbruger, til denne forelægger et 
forståeligt gebyroplysningsdokument, der 
indeholder listen over de mest 
repræsentative tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, 
og gebyrerne for hver enkelt tjeneste, for 
så vidt som disse tjenester leveres af 
betalingstjenesteudbyderne.

Ændringsforslag 5

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.

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 6

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 3, stk. 5, 
omhandlede liste over de mest 
repræsentative betalingstjenester med 
tilhørende definitioner til rådighed for 
forbrugerne.

Begrundelse

Der bør henvises til listen over de mest repræsentative betalingstjenester, som der henvises til 
i artikel 3, stk. 5, eftersom det netop er denne liste, der nævnes i artikel 4, stk. 1. 

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Betalingstjenesteudbyderne skal til 
enhver tid stille 
gebyroplysningsdokumentet og glossaret til 
rådighed vederlagsfrit, på et varigt medium 
og på et sted, som er tilgængeligt for 
forbrugerne, samt i elektronisk form på 
deres websteder.

6. Betalingstjenesteudbyderne skal stille 
gebyroplysningsdokumentet og glossaret til 
rådighed vederlagsfrit, på et varigt medium 
og på et sted, som er tilgængeligt for 
forbrugerne inden for de almindelige 
åbningstider, samt til enhver tid i 
elektronisk form på deres websteder.

Begrundelse

Kravet om, at der skal garanteres adgang til betalingstjenesteudbyderes lokaler uden for 
arbejdstiden, ville være vanskeligt at opfylde for betalingstjenesteudbydere, og det er et 
område, hvor forslaget fortsat bør være fleksibelt, så det kan indpasses efter specifikke 
nationale forhold.
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Ændringsforslag 8

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) være operationelt uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere

(a) være uafhængige af 
betalingstjenesteudbydere

Ændringsforslag 9

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) tydeligt oplyse deres ejere og 
finansiering

Ændringsforslag 10

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ab) være upartisk og klart opstille de 
krav, der er bestemmende for en 
betalingskonto, der anbefales til en 
betalingstjenestebruger.

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ac) ikke vise reklamer fra 
betalingstjenesteudbydere, deres agenter, 
filialer eller mærker på hjemmesiden eller 



AD\1003346DA.doc 9/14 PE514.651v02-00

DA

sammenligningssider;

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) anvende et letforståeligt sprog og, hvis 
det er relevant, de i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede udtryk

(b) anvende et letforståeligt sprog og, hvis 
det er relevant, Unionens i artikel 3, stk. 5, 
omhandlede standardiserede terminologi

Ændringsforslag 13

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ea) råde over systemer til undgåelse af 
interessekonflikter med henblik på at 
sikre, at ethvert direkte eller indirekte 
ejerskab eller forretningsforbindelser ikke 
forhindrer opfyldelsen af de i dette stykke 
omhandlede betingelser

Ændringsforslag 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Ved udgangen af 2018 skal der også 
være udviklet europæiske websteder, der 
sammenligner gebyrer for 
betalingstjenesteleverandører for 
tjenester, der ydes i forbindelse med 
betalingskonti i de enkelte medlemsstater.
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Kommissionen opretter inden denne dato 
et offentligt europæisk 
sammenligningswebsted, der drives i 
samarbejde med EBA.
Inden denne dato udvikler Kommissionen 
også gennem delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 24 en 
frivillig akkrediteringsordning for private 
europæiske sammenligningswebsteder. 
For at få akkreditering skal europæiske 
sammenligningswebsteder, der drives af 
private operatører, overholde samtlige 
betingelser nævnt i stk. 2. Kommissionen 
har ret til at afslå akkreditering af private 
operatører eller til at inddrage en sådan, 
hvis kravene indeholdt i stk. 2 ikke er 
opfyldt.

Ændringsforslag 15

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Kommissionen opretter og ajourfører 
løbende en enkelt portal, der indeholder 
links til akkrediterede 
sammenligningswebsteder for hver enkelt 
medlemsstat og på EU-plan.
Denne portal forsyner også forbrugerne 
med en ordliste, der viser Unionens 
standardiserede terminologi, der er 
fastlagt i overensstemmelse med artikel 3, 
og retningslinjer for grænseoverskridende 
skift imellem betalingskonti.
Denne portal offentliggør desuden listen 
og kontakterne til de forskellige 
kompetente nationale myndigheder nævnt 
i artikel 20 og gør dem let tilgængelige.
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Ændringsforslag 16

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

Ændringsforslag 17

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 forbrugeren 
ikke afkræves gebyrer af den overførende 
eller den modtagende 
betalingstjenesteudbyder for tjenester i 
henhold til artikel 10.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at eventuelle 
økonomiske tab, som forbrugeren påføres 
som følge af, at en 
betalingstjenesteudbyder, der er involveret 

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

i flytningen, ikke efterlever sine 
forpligtelser i henhold til artikel 10, 
refunderes af den pågældende 
betalingstjenesteudbyder. Bevisbyrden 
påhviler betalingstjenesteudbyderen, som 
skal dokumentere, at betingelserne 
fastlagt i artikel 10 er blevet overholdt.

Ændringsforslag 19

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

Begrundelse

Betalingstjenesteudbydere har ingen mulighed for at vide, hvorvidt forbrugeren har en 
betalingskonto hos en anden betalingstjenesteudbyder, der giver mulighed for at udføre 
basale betalingstjenester, uden at der stilles krav til den anden berørte bank om at afsløre 
handels- eller bankhemmeligheder.

Ændringsforslag 20

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 

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 
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de kan udføre deres respektive opgaver 
effektivt.

de kan udføre deres respektive opgaver 
effektivt. Disse myndigheder skal arbejde 
tæt sammen med de kompetente 
myndigheder i andre medlemsstater for at 
sikre den korrekte og fuldstændige 
anvendelse af de foranstaltninger, der 
indføres ved dette direktiv.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 23 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 23 træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på tre
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 
ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med to måneder på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Begrundelse
Det er nødvendigt at forlænge fristen for indsigelser, således at Parlamentet og Rådet får tid 
til at fortage en indgående undersøgelse af den delegerede retsakt og fastslå, om vedtagelsen 
heraf i den pågældende form er hensigtsmæssig og korrekt.
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