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KORTFATTAD MOTIVERING

Det här förslaget till direktiv syftar till att förbättra insynen i och jämförbarheten hos 
information om avgifter som avser betalkonton, underlätta byten mellan betalkonton för 
konsumenterna, undanröja diskriminering på grund av bosättningsort i fråga om betalkonton, 
samt ge tillgång till betalkonton för grundläggande transaktioner inom EU.

I detta sammanhang innebär förslaget i första hand att man upprättar en förteckning över de 
mest representativa betaltjänster som omfattas av avgifter på nationell nivå samt skapar en 
standardiserad terminologi på EU-nivå, som omfattar begrepp och definitioner av de tjänster 
som är gemensamma åtminstone för majoriteten av medlemsstaterna. I det nu gällande 
betaltjänstdirektivet (direktiv 2007/64/EG) fastställs regler om insyn i villkoren och kraven på 
information om betaltjänster, men direktivet innehåller inte några särskilda bestämmelser om 
mekanismer som ska göra det möjligt att jämföra avgifterna.

Dessutom åläggs medlemsstaterna att införa en allmän skyldighet för 
betaltjänstleverantörerna att göra ett byte av betaltjänsten tillgängligt för varje konsument som 
har ett konto hos en betaltjänstleverantör som är etablerad i unionen. Detta är nödvändigt med 
tanke på den begränsade rörligheten mellan betalkonton i EU, som i stor utsträckning beror på 
att den information om bytesprocessen som konsumenterna får är otillräcklig och ofta otydlig 
och att det ibland saknas stöd från betaltjänstleverantörernas personal. 

Förslaget syftar till att garantera tillgång till grundläggande betaltjänster för alla 
EU-konsumenter och förbjuda diskriminering på grund av bosättningsort för konsumenter 
som vill öppna ett betalkonto utomlands, vilket kommer att gynna både 
betaltjänstleverantörerna och konsumenterna.

Förslaget grundar sig på artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget). Genom att inrätta en ram på EU-nivå inom de områden som omfattas syftar 
förslaget till att ta bort de återstående hindren för den fria rörligheten för betaltjänster och i 
vidare bemärkelse för den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital, för vilket 
en fullständigt integrerad och utvecklad inre marknad för betaltjänster är avgörande. Genom 
förslaget förhindras också att den inre marknaden fragmenteras ytterligare, vilket skulle kunna 
ske om medlemsstaterna själva vidtar varierande och inkonsekventa regleringsåtgärder inom 
detta område. De föreslagna ändringarna korrigerar vissa oklarheter i det direktivförslag som 
lagts fram av kommissionen och syftar till att förbättra lagstiftningsaktens kvalitet så att 
målen kan uppnås mer effektivt.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:
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Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Konsumenterna skulle ha störst nytta 
av kortfattad information som gör det lätt 
att jämföra mellan olika 
betaltjänstleverantörer. De verktyg som 
konsumenterna erbjuds för att jämföra 
betalkontoerbjudanden skulle inte vara till 
någon nytta om den tid som krävs för att gå 
igenom långa listor över avgifter för olika 
erbjudanden överväger fördelen med att 
kunna välja det bästa erbjudandet.
Avgiftsterminologin bör alltså endast vara 
standardiserad när det gäller de mest 
representativa begreppen och 
definitionerna inom medlemsstaterna för 
att undvika risken för alltför mycket 
information.

(12) Konsumenterna skulle ha störst nytta 
av kortfattad och korrekt information som 
gör det lätt att jämföra mellan olika 
betaltjänstleverantörer. De verktyg som 
konsumenterna erbjuds för att jämföra 
betalkontoerbjudanden skulle inte vara till 
någon nytta om den tid som krävs för att gå 
igenom långa listor över avgifter för olika 
erbjudanden överväger fördelen med att 
kunna välja det bästa erbjudandet.
Avgiftsterminologin bör alltså endast vara 
standardiserad när det gäller de mest 
representativa begreppen och 
definitionerna inom medlemsstaterna för 
att undvika risken för alltför mycket eller 
missledande information.

Ändringsförslag 2

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. 
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 

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

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.

Motivering

Att erbjuda buffertmöjligheter för utlåning av mycket små belopp i samband med betalkonton 
med grundläggande funktioner strider mot kravet på att konsumenterna inte får erbjudas 
någon kontokredit i samband med dessa konton enligt artikel 16.4 i kommissionens förslag. 
Texten blir oklar om man inte ytterligare definierar begreppet “mycket små belopp“ och 
fastställer en gräns.

Ändringsförslag 3

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 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.
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Motivering

Det räcker med att se till att förteckningen över de mest representativa betaltjänster som 
omfattas av avgifter på nationell nivå inbegriper de flesta av de mest representativa 
betaltjänsterna, utan att man anger det exakta antalet, eftersom det är omöjligt att ta hänsyn 
till skillnaderna på nationell nivå.

Ändringsförslag 4

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, innan de ingår avtal 
om ett betalkonto med en konsument, ger 
konsumenten ett begripligt dokument med 
avgiftsinformation som omfattar den 
förteckning över de mest representativa 
tjänsterna som avses i artikel 3.5 och 
motsvarande avgifter för varje tjänst, 
förutsatt att betaltjänstleverantörerna 
erbjuder dessa tjänster.

Ändringsförslag 5

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.

(Berör inte den svenska versionen.)
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Ändringsförslag 6

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 de mest 
representativa betaltjänsterna som avses i
artikel 3.5 och tillhörande definitioner.

Motivering

I det här fallet bör man göra en hänvisning till den förteckning över de mest representativa 
betaltjänsterna som avses i artikel 3.5, eftersom det är just denna förteckning som avses i 
artikel 4.1. 

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Betaltjänstleverantörerna ska se till att 
dokumentet med avgiftsinformation och 
ordlistan alltid är tillgängliga för 
kostnadsfri konsultation på ett varaktigt 
medium i lokaler som är tillgängliga för 
konsumenter, och de ska finnas tillgängliga 
i elektronisk form på deras webbplats.

6. Betaltjänstleverantörerna ska se till att 
dokumentet med avgiftsinformation och 
ordlistan är tillgängliga för kostnadsfri
konsultation på ett varaktigt medium i 
lokaler som är tillgängliga för konsumenter
inom de angivna öppettiderna, och de ska
alltid finnas tillgängliga i elektronisk form 
på deras webbplats.

Motivering

Att säkerställa tillgång till betaltjänstleverantörernas lokaler utanför arbetstid är ett krav som 
många betaltjänstleverantörer skulle få svårt att uppfylla. På detta område bör man vara 
fortsatt flexibel med hänsyn till de nationella skillnaderna.
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Ändringsförslag 8

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,

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 10

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) vara opartiska och tydligt ange de 
kriterier som används för att bestämma ett 
rekommenderat konto för en konsument,

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) inte visa annonser för 
betaltjänstleverantörer, deras ombud, 
närstående bolag eller varumärken på 
hemsidan eller på 
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jämförelsewebbplatserna,

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) använda klarspråk och i förekommande 
fall använda de begrepp som avses i 
artikel 3.5,

(b) använda klarspråk och i förekommande 
fall använda den standardiserade 
EU-terminologi som avses i artikel 3.5,

Ändringsförslag 13

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) ha system för att undvika 
intressekonflikter så att varken något 
direkt eller indirekt ägande eller några 
affärsförbindelser hindrar uppfyllandet av 
de villkor som anges i denna punkt,

Ändringsförslag 14

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Vid utgången av 2018 ska det också 
ha utvecklats europeiska webbplatser med 
jämförelser av de avgifter som tas ut av 
betaltjänstleverantörer för tjänster som 
erbjuds i samband med betalkonton i 
olika medlemsstater.
Kommissionen ska senast detta datum 
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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 
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.

Ändringsförslag 15

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. 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 
behöriga nationella myndigheter som 
avses i artikel 20 offentliggöras och göras 
lättillgängliga.
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Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 3

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.

Ändringsförslag 17

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 tjänster som 
erbjuds enligt artikel 10.

Ändringsförslag 18

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. Bevisbördan ska 
ligga hos betaltjänstleverantören, som ska 
visa att villkoren i artikel 10 har uppfyllts.

Ändringsförslag 19

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.

Motivering

Betaltjänstleverantörer kan inte avgöra om grundläggande tjänster kan utföras för ett konto 
som konsumenten har hos en annan betaltjänstleverantör utan att den senare banken blir 
tvungen att avslöja affärs- eller bankhemligheter.

Ändringsförslag 20

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 också ha ett nära 
samarbete med de behöriga 
myndigheterna i andra medlemsstater för 
att säkerställa att de åtgärder som 
fastställs i detta direktiv tillämpas korrekt 
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och fullt ut.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 
23 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 
23 ska träda i kraft endast om varken 
Europaparlamentet eller rådet har gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
inom en period av tre månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet 
och rådet, eller om både 
Europaparlamentet och rådet, före 
utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att 
invända. Denna period ska förlängas med 
två månader på Europaparlamentets eller 
rådets initiativ.

Motivering

Tidsfristen för invändningar måste förlängas, så att det blir möjligt för parlamentet och rådet 
att detaljgranska den delegerade akten och bedöma huruvida det är lämpligt och riktigt att 
anta den i denna form.
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Behandling i utskott 9.7.2013

Antagande 17.9.2013

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

24
0
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, 
Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe 
Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-
Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, 
Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, 
Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 187.2)

Olle Schmidt


