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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1415/2012 af Michele Fiorentino, italiensk statsborger, om 
vanskeligheder med etablering i Frankrig

1. Sammendrag

Andrageren redegør i korte træk for de vanskeligheder, han er stødt på i forbindelse med sin 
personlige og erhvervsmæssige etablering i Frankrig, mere specifikt i Strasbourg. Han er af 
den opfattelse, at det franske administrative system skaber vanskeligheder for EU-borgere, der 
ønsker at tage bopæl i Frankrig.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Kommissionens bemærkninger

Kommissionen ønsker at sikre, at alle EU-borgere kan åbne en betalingskonto i Den 
Europæiske Union uanset deres faste bopæl. Den 8. maj 2013 vedtog Kommissionen et 
forslag til direktiv, som vil give adgang til en grundlæggende betalingskonto til alle EU-
borgere, som ikke har en konto i den pågældende medlemsstat.

En bank vil stadig kunne nægte at åbne en konto på grundlag af mistanke om hvidvaskning af 
penge eller problemer med kundeidentifikation. Åbning af en konto kan dog ikke nægtes på 
grundlag af den potentielle kundes finansielle forhold. Information om dette forslag kan 
findes på følgende adresse:
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-415_en.htm

Kommissionens forslag er nu til forhandling i Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen 
håber, at det vil blive vedtaget hurtigt, således at borgerne kan nyde godt af de nye regler så 
hurtigt som muligt.

Kommissionen er fast besluttet på at sikre, at EU-borgerne kan nyde deres rettigheder i EU 
uden at blive støde på unødvendige hindringer. Den har i denne sammenhæng for nylig 
offentliggjort sin rapport om unionsborgerskab 2013, hvori der fremlægges tolv konkrete 
foranstaltninger til at fjerne hindringer, som EU-borgerne navnlig støder på i 
grænseoverskridende situationer:

(http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_da.htm).


