
 

 

P7_TA(2014)0280 

Betaltjänster på den inre marknaden ***I 

Europaparlamentets ändringar antagna den 3 april 2014 av förslaget till 

Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om 

ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EU och 2009/110/EG samt upphävande av 

direktiv 2007/64/EG (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))1 

 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Ändring  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(2) Direktiv 2007/64/EG antogs i december 

2007 på grundval av ett 

kommissionsförslag från december 2005. 

Sedan dess har stora tekniska innovationer 

skett på marknaden för massbetalningar. 

Tillväxten har varit stark för antalet 

elektroniska betalningar och 

mobilbetalningar och nya typer av 

betaltjänster har uppkommit på marknaden. 

(2) Direktiv 2007/64/EG antogs i december 

2007 på grundval av ett 

kommissionsförslag från december 2005. 

Sedan dess har stora tekniska innovationer 

skett på marknaden för massbetalningar. 

Tillväxten har varit stark för antalet 

elektroniska betalningar och 

mobilbetalningar och nya typer av 

betaltjänster har uppkommit på marknaden, 

vilket utgör en utmaning för det 

nuvarande regelverket. 

 

Ändring  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(3) Översynen av unionens regelverk om 

betaltjänster, särskilt 

konsekvensbedömningen av direktiv 

2007/64/EG och samrådet om 

kommissionens grönbok Mot en integrerad 

europeisk marknad för kort-, internet- och 

mobilbetalningar24, har visat att 

(3) Översynen av unionens regelverk om 

betaltjänster, särskilt 

konsekvensbedömningen av direktiv 

2007/64/EG och samrådet om 

kommissionens grönbok Mot en integrerad 

europeisk marknad för kort-, internet- och 

mobilbetalningar24, har visat att 

                                                 
1  Ärendet återförvisades till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling enligt artikel 

57.2 andra stycket i arbetsordningen (A7-0169/2014). 
 



 

 

utvecklingen har gett upphov till stora 

utmaningar ur ett rättsligt perspektiv. 

Viktiga områden av betalningsmarknaden, 

särskilt kort-, internet- och 

mobilbetalningar, är ofta fortfarande 

splittrade efter nationsgränserna. Många 

innovativa betalningsprodukter eller 

tjänster omfattas inte av 

tillämpningsområdet för direktiv 

2007/64/EG överhuvudtaget eller omfattas 

i mycket liten utsträckning. 

Tillämpningsområdet för direktiv 

2007/64/EG, och särskilt de delar som 

undantas, exempelvis undantagen från de 

allmänna reglerna för vissa 

betalningsrelaterade verksamheter, har i 

vissa fall visat sig vara oklara, för allmänna 

eller helt enkelt omoderna med hänsyn till 

marknadsutvecklingen. Detta har i sin tur 

gett upphov till rättsosäkerhet, eventuella 

säkerhetsrisker i betalningskedjan och 

bristande konsumentskydd på vissa 

områden. Innovativa och lättanvända 

digitala betaltjänster har haft svårt att 

komma igång och erbjuda konsumenter 

och näringsidkare effektiva, bekväma och 

säkra betalningsmetoder inom unionen. 

utvecklingen har gett upphov till stora 

utmaningar ur ett rättsligt perspektiv. 

Viktiga områden av betalningsmarknaden, 

särskilt kort-, internet- och 

mobilbetalningar, är ofta fortfarande 

splittrade efter nationsgränserna. Många 

innovativa betalningsprodukter eller 

tjänster omfattas inte av 

tillämpningsområdet för direktiv 

2007/64/EG överhuvudtaget eller omfattas 

i mycket liten utsträckning. 

Tillämpningsområdet för direktiv 

2007/64/EG, och särskilt de delar som 

undantas, exempelvis undantagen från de 

allmänna reglerna för vissa 

betalningsrelaterade verksamheter, har i 

vissa fall visat sig vara oklara, för allmänna 

eller helt enkelt omoderna med hänsyn till 

marknadsutvecklingen. Detta har i sin tur 

gett upphov till rättsosäkerhet, eventuella 

säkerhetsrisker i betalningskedjan och 

bristande konsumentskydd på vissa 

områden. Innovativa, säkra och 

lättanvända digitala betaltjänster har haft 

svårt att komma igång och erbjuda 

konsumenter och näringsidkare effektiva, 

bekväma och säkra betalningsmetoder 

inom unionen. Det finns en stor positiv 

potential i detta som behöver utnyttjas 

mer konsekvent. 

__________________ __________________ 

24 COM(2012) 941 final. 24 COM(2012)0941. 

 

Ändring  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(4) Den digitala ekonomins utveckling gör 

det mycket viktigt att en integrerad inre 

marknad för elektroniska betalningar 

inrättas för att säkra att konsumenter, 

näringsidkare och företag kan utnyttja den 

inre marknaden fullt ut. 

(4) Den digitala ekonomins utveckling gör 

det mycket viktigt att en integrerad inre 

marknad för säkra elektroniska betalningar 

inrättas för att stödja tillväxten inom 

unionens ekonomi och säkra att 

konsumenter, näringsidkare och företag 

har valfrihet och insyn när det gäller 

betalningstjänster så att de kan utnyttja 



 

 

den inre marknaden fullt ut. 

 

Ändring  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(5) Det behövs nya regler för att åtgärda 

dessa luckor i lagstiftningen, samtidigt som 

den rättsliga klarheten ökas och en enhetlig 

tillämpning av regelverket i EU säkras. 

Likvärdiga driftsvillkor bör garanteras för 

både befintliga och nya aktörer på 

marknaden genom åtgärder som gör det 

lättare för betalningsmetoder att nå ut till 

en större marknad och säkerställer en hög 

konsumentskyddsnivå vid användningen av 

dessa betaltjänster i hela unionen. Detta 

bör i sin tur tendensiellt sänka kostnader 

och priser för betaltjänstanvändare och öka 

valfrihet och insyn i betaltjänsterna. 

(5) Det behövs nya regler för att åtgärda 

dessa luckor i lagstiftningen, samtidigt som 

den rättsliga klarheten ökas och en enhetlig 

tillämpning av regelverket i EU säkras. 

Likvärdiga driftsvillkor bör garanteras för 

både befintliga och nya aktörer på 

marknaden genom åtgärder som gör det 

lättare för betalningsmetoder att nå ut till 

en större marknad och säkerställer en hög 

konsumentskyddsnivå vid användningen av 

dessa betaltjänster i hela unionen. Detta 

förväntas öka effektiviteten inom 

betalningssystemet som helhet och sänka 

kostnader och priser för 

betaltjänstanvändare och öka valfrihet och 

insyn i betaltjänsterna, samtidigt som 

konsumenternas förtroende för en 

harmoniserad betalningsmarknad stärks. 

 

Ändring  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 5a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (5a) Det gemensamma 

eurobetalningsområdet (”Sepa”) kommer 

att nå en viktig milstolpe under 2014 i 

samband med övergången för nationella 

betalningar och autogireringar i euro till 

Sepa-kompatibla betalningar och 

autogireringar. Uppbyggnaden av en 

integrerad, konkurrenskraftig, innovativ 

marknad med lika villkor för alla när det 

gäller massbetalningar i euro inom 

euroområdet bör fortsätta så att en verklig 

inre marknad för betaltjänster i Europa 

kan uppnås. Denna pågående 



 

 

uppbyggnad bör stödjas genom förstärkt 

styrning under Europeiska 

centralbankens (ECB) ledning. ECB:s 

tillkännagivande av inrättandet av ERPB 

(Euro Retail Payments Board), som 

efterträder Sepa-rådet, förväntas bidra till 

och underlätta uppnåendet av detta mål. 

ERPB:s sammansättning, som baseras på 

en bättre balans mellan utbudssidans och 

efterfrågesidans intressen på 

betalningsmarknaden, bör kunna 

garantera effektiv rådgivning om Sepa-

projektets framtida inriktning och de 

potentiella hindren för dess 

förverkligande, om sätten att hantera 

dessa hinder och om sätten att främja 

innovation, konkurrens och integration 

på området för massbetalningar i euro 

inom unionen. Kommissionen bör delta 

som observatör för att se till att ERPB:s 

uppgifter, sammansättning och funktion 

bidrar till att främja Sepa-projektet. 

 

Ändring  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(6) Säkerhetsriskerna för elektroniska 

betalningar har ökat under de senaste åren, 

vilket beror på att elektroniska betalningar 

har blivit mer tekniskt komplicerade 

samtidigt som elektroniska betalningars 

globala volymer hela tiden har ökat och 

nya betaltjänster har uppkommit. Eftersom 

säkra och tillförlitliga betaltjänster är en 

grundläggande förutsättning för en 

välfungerande marknad för betaltjänster, 

bör betaltjänstanvändarna skyddas väl mot 

sådana risker. Betaltjänster är viktiga för 

upprätthållandet av ekonomiska och 

samhälleliga nyckelverksamheter och 

betaltjänstleverantörer som kreditinstitut 

har därför kvalificerats som 

marknadsoperatörer i enlighet med artikel 

3.8 i Europaparlamentets och rådets 

direktiv [pls insert number of NIS 

(6) Säkerhetsriskerna för elektroniska 

betalningar har ökat under de senaste åren, 

vilket beror på att elektroniska betalningar 

har blivit mer tekniskt komplicerade 

samtidigt som elektroniska betalningars 

globala volymer hela tiden har ökat och 

nya betaltjänster har uppkommit. Eftersom 

säkra och tillförlitliga betaltjänster är en 

grundläggande förutsättning för en 

välfungerande marknad för betaltjänster, 

bör betaltjänstanvändarna skyddas väl mot 

sådana risker. Betaltjänster är viktiga för 

upprätthållandet av ekonomiska och 

samhälleliga nyckelverksamheter och 

betaltjänstleverantörer som kreditinstitut 

har därför kvalificerats som 

marknadsoperatörer i enlighet med artikel 

3.8 i Europaparlamentets och rådets 

direktiv [pls insert number of NIS 



 

 

Directive after adoption]25. Directive after adoption]25. Vid behandling 

av personuppgifter inom ramen för detta 

direktiv ska säkerhetskraven i artiklarna 

16 och 17 i direktiv 95/46/EG efterlevas. 

__________________ __________________ 

25 Europaparlamentets och rådets direktiv 

om åtgärder för att säkerställa en hög 

gemensam nivå av nät- och 

informationssäkerhet i hela unionen EUT L 

[…] , […], s. […]. 

25 Europaparlamentets och rådets direktiv 

om åtgärder för att säkerställa en hög 

gemensam nivå av nät- och 

informationssäkerhet i hela unionen EUT L 

[…] , […], s. […]. 

 

Ändring  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(7) Förutom de allmänna åtgärder som 

medlemsstaterna ska vidta enligt direktiv 

[pls insert number of NIS Directive after 

adoption] bör säkerhetsrisker i samband 

med betalningstransaktioner även 

behandlas på betaltjänstleverantörernas 

nivå. De säkerhetsåtgärder som 

betaltjänstleverantörerna ska vidta måste 

stå i proportion till de berörda 

säkerhetsriskerna. Ett system för 

regelbunden rapportering bör inrättas för 

att säkra att betaltjänstleverantörerna 

årligen förser de berörda myndigheterna 

med uppdaterad information om 

bedömningen av deras säkerhetsrisker och 

om de (kompletterande) åtgärder som de 

har vidtagit som svar på dessa risker. För 

att minimera skador för andra 

betaltjänstleverantörer och 

betalningssystem och för användarna, 

exempelvis allvarliga störningar i 

betalningssystemet, är det viktigt att 

betaltjänstleverantörerna är skyldiga att 

utan dröjsmål rapportera allvarliga 

säkerhetsincidenter till Europeiska 

bankmyndigheten. 

(7) Förutom de allmänna åtgärder som 

medlemsstaterna ska vidta enligt direktiv 

[pls insert number of NIS Directive after 

adoption] bör säkerhetsrisker i samband 

med valet av tekniskt system för att 

erbjuda betalningstransaktioner även 

behandlas på betaltjänstleverantörernas 

nivå, vilka bör stå för kostnaderna och 

bära ansvaret för detta. De 

säkerhetsåtgärder som 

betaltjänstleverantörerna ska vidta måste 

stå i proportion till de berörda 

säkerhetsriskerna för deras kunder. Ett 

system för regelbunden rapportering bör 

inrättas för att säkra att 

betaltjänstleverantörerna minst tre gånger 

per år förser de berörda myndigheterna 

med uppdaterad information om 

bedömningen av deras säkerhetsrisker och 

om de (kompletterande) åtgärder som de 

har vidtagit som svar på dessa risker. För 

att minimera skador för andra 

betaltjänstleverantörer och 

betalningssystem och för användarna, 

exempelvis allvarliga störningar i 

betalningssystemet, är det viktigt att 

betaltjänstleverantörerna är skyldiga att 

utan dröjsmål rapportera allvarliga 

säkerhetsincidenter till Europeiska 

bankmyndigheten, som varje år bör 



 

 

offentliggöra en rapport om säkerheten i 

förbindelse med digitala betaltjänster i 

unionen. 

 

Ändring  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 7a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (7a) För att konsumenterna ska förstå 

sina rättigheter och skyldigheter enligt 

detta direktiv, måste de informeras på ett 

tydligt och begripligt sätt. Inom två år 

efter direktivets ikraftträdande bör 

kommissionen därför utarbeta en 

konsumentvänlig elektronisk broschyr, 

som på ett tydligt och lättbegripligt sätt 

redogör för konsumenternas rättigheter 

och skyldigheter enligt detta direktiv och 

relaterad unionslagstiftning om 

betaltjänster. Informationen bör göras 

tillgänglig på kommissionens, den 

europeiska tillsynsmyndighetens 

(Europeiska bankmyndigheten, EBA), 

som inrättades genom 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1093/20101a, och 

nationella banktillsynsorgans 

webbplatser. Medlemsstaterna bör se till 

att betaltjänstleverantörerna gratis gör 

broschyren tillgänglig i originalformat för 

alla sina befintliga och nya kunder, 

elektroniskt på sina webbplatser och i 

pappersform i sina filialer, hos sina 

ombud och vid de enheter till vilka 

verksamheter utkontrakterats. 

 _________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1093/2010 av den 

24 november 2010 om inrättande av en 

europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska 

bankmyndigheten), om ändring av beslut 

nr 716/2009/EG och om upphävande av 

kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT 

L 331, 15.12.2010, s. 12). 



 

 

 

Ändring  9 

Förslag till direktiv 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(8) Det reviderade regelverket för 

betaltjänster kompletteras dessutom med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) [XX/XX/XX]26. Genom förordningen 

införs regler för uttag av multilaterala och 

bilaterala förmedlingsavgifter för alla 

betal- och kreditkorttransaktioner för 

privatpersoner samt elektroniska 

betalningar och mobilbetalningar som 

baseras på dessa transaktioner, och 

begränsningar införs för vissa affärsregler 

med avseende på korttransaktioner. Denna 

förordning syftar också till att ytterligare 

skynda på inrättandet av en effektiv 

integrerad marknad för kortbaserade 

betalningar. 

(8) Det reviderade regelverket för 

betaltjänster kompletteras dessutom med 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) [XX/XX/XX]26. Genom förordningen 

införs regler för uttag av multilaterala och 

bilaterala förmedlingsavgifter för alla 

betal- och kreditkorttransaktioner för 

privatpersoner samt elektroniska 

betalningar och mobilbetalningar som 

baseras på dessa transaktioner, vilket 

undanröjer ett viktigt hinder mellan 

nationella betalningsmarknader, och 

begränsningar införs för vissa affärsregler 

med avseende på korttransaktioner. Denna 

förordning syftar också till att ytterligare 

skynda på inrättandet av en effektiv 

integrerad marknad för kortbaserade 

betalningar. 

__________________ __________________ 

26 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr XX/XX/XX (datum) 

om förmedlingsavgifter för kortbaserade 

betalningstransaktioner. 

26 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr XX/XX/XX (datum) 

om förmedlingsavgifter för kortbaserade 

betalningstransaktioner. 

Ändring  10 

Förslag till direktiv 

Skäl 9 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(9) För att undvika att olika metoder 

tillämpas i medlemsstaterna till nackdel för 

konsumenterna bör bestämmelserna om 

öppenhets- och informationskrav för 

betaltjänstleverantörer i detta direktiv även 

gälla för transaktioner där betalarens eller 

betalningsmottagarens betaltjänstleverantör 

är etablerad inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (nedan kallat EES) och 

(9) För att undvika att olika metoder 

tillämpas i medlemsstaterna till nackdel för 

konsumenterna bör bestämmelserna om 

öppenhets- och informationskrav för 

betaltjänstleverantörer och om rättigheter 

och skyldigheter i samband med 

tillhandahållandet och användningen av 

betaltjänster i detta direktiv även gälla för 

transaktioner där betalarens eller 



 

 

den andra betaltjänstleverantören är 

etablerad utanför EES. Det är även 

lämpligt att tillämpningen av öppenhets- 

och informationsbestämmelserna utvidgas 

till transaktioner i alla valutor mellan 

betaltjänstleverantörer som är etablerade 

inom EES. 

betalningsmottagarens betaltjänstleverantör 

är etablerad inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (nedan kallat EES) och 

den andra betaltjänstleverantören är 

etablerad utanför EES. På grundval av en 

översyn som kommissionen ska utföra 

och, i förekommande fall, ett 

lagstiftningsförslag, bör tillämpningen av 

detta direktiv på sådana transaktioner 

också utvidgas till att omfatta större delen 

av bestämmelserna om rättigheter och 

skyldigheter i samband med 

tillhandahållande och användning av 

betaltjänster. Det är även lämpligt att 

tillämpningen av öppenhets- och 

informationsbestämmelserna utvidgas till 

transaktioner i alla valutor mellan 

betaltjänstleverantörer som är etablerade 

inom EES. 

 

Ändring  11 

Förslag till direktiv 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(10) Definitionen av betaltjänster bör vara 

teknikneutral och medge utveckling av 

nya typer av betaltjänster, samtidigt som 

likvärdiga driftsvillkor garanteras för både 

befintliga och nya betaltjänstleverantörer. 

(10) Definitionerna av betaltjänster, 

betalningsprotokoll och 

betalningsstandarder bör vara 

teknikneutrala och medge utveckling av 

nya typer av betaltjänster, samtidigt som 

likvärdiga driftsvillkor garanteras för både 

befintliga och nya betaltjänstleverantörer. 

 

Ändring  12 

Förslag till direktiv 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(12) Återkoppling från marknaden visar att 

de betalningsverksamheter som omfattas 

av undantaget för begränsade nätverk ofta 

handlar om mycket stora 

betalningsvolymer och värden och erbjuder 

konsumenterna hundra- eller tusentals 

(12) Återkoppling från marknaden visar att 

de betalningsverksamheter som omfattas 

av undantaget för begränsade nätverk ofta 

handlar om mycket stora 

betalningsvolymer och värden och erbjuder 

konsumenterna hundra- eller tusentals 



 

 

olika produkter och tjänster, vilket strider 

mot syftet med undantaget för begränsade 

nätverk i enlighet med direktiv 

2007/64/EG. Detta medför ökade risker 

och avsaknad av rättsligt skydd för 

betaltjänstanvändare, särskilt konsumenter, 

och innebär klara nackdelar för reglerade 

marknadsaktörer. För att begränsa dessa 

risker krävs en mer exakt definition av 

begränsade nätverk i enlighet med direktiv 

2009/110/EG. Det bör alltså anses att ett 

betalningsinstrument används inom ett 

sådant begränsat nätverk om det endast kan 

användas vid inköp av varor eller tjänster i 

en särskild affär eller affärskedja eller 

också för ett begränsat urval av varor eller 

tjänster, oavsett var försäljningsstället 

befinner sig geografiskt. Sådana instrument 

kan omfatta affärskort, bensinkort, 

medlemskort, kollektivtrafikskort, 

rabattkuponger för måltider eller kuponger 

för särskilda tjänster som ibland omfattas 

av särskild beskattning eller en 

arbetsrättslig ram som utformats för att 

främja användningen av sådana instrument 

för att uppfylla målen i social lagstiftning. 

När ett sådant instrument för särskilda 

ändamål utvvecklas till att bli ett allmänt 

instrument, bör det inte längre undantas 

från detta direktivs tillämpningsområde. 

Instrument som kan användas för inköp i 

affärer hos näringsidkare som är upptagna i 

en förteckning, bör inte vara undantagna 

från direktivs tillämpningsområde, 

eftersom sådana instrument typiskt sett är 

utformade för ett nätverk av 

tjänstleverantörer som växer kontinuerligt. 

Undantaget bör tillämpas i kombination 

med en skyldighet för potentiella 

betaltjänstleverantörer att anmäla sådan 

verksamhet som omfattas av definitionen 

på ett begränsat nätverk. 

olika produkter och tjänster, vilket strider 

mot syftet med undantaget för begränsade 

nätverk i enlighet med direktiv 

2007/64/EG. Detta medför ökade risker 

och avsaknad av rättsligt skydd för 

betaltjänstanvändare, särskilt konsumenter, 

och innebär klara nackdelar för reglerade 

marknadsaktörer. För att begränsa dessa 

risker krävs en mer exakt definition av 

begränsade nätverk i enlighet med direktiv 

2009/110/EG. Det bör alltså anses att ett 

betalningsinstrument används inom ett 

sådant begränsat nätverk om det endast kan 

användas vid inköp av varor eller tjänster 

hos en särskild detaljhandlare eller 

detaljhandelskedja eller också för ett 

begränsat urval av varor eller tjänster, 

oavsett var försäljningsstället befinner sig 

geografiskt. Sådana instrument kan omfatta 

affärskort, bensinkort, medlemskort, 

kollektivtrafikskort, parkeringsbiljetter, 

rabattkuponger för måltider eller kuponger 

för särskilda tjänster som ibland omfattas 

av särskild beskattning eller en 

arbetsrättslig ram som utformats för att 

främja användningen av sådana instrument 

för att uppfylla målen i social lagstiftning. 

När ett sådant instrument för särskilda 

ändamål utvvecklas till att bli ett allmänt 

instrument, bör det inte längre undantas 

från detta direktivs tillämpningsområde. 

Instrument som kan användas för inköp i 

affärer hos näringsidkare som är upptagna i 

en förteckning, bör inte vara undantagna 

från direktivs tillämpningsområde, 

eftersom sådana instrument typiskt sett är 

utformade för ett nätverk av 

tjänstleverantörer som växer kontinuerligt. 

Undantaget bör tillämpas i kombination 

med en skyldighet för potentiella 

betaltjänstleverantörer att anmäla sådan 

verksamhet som omfattas av definitionen 

på ett begränsat nätverk. 

 

Ändring  13 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(13) Undantagna från tillämpningsområdet 

för direktiv 2007/64/EG är vissa 

betalningstransaktioner som utförs med 

hjälp av teleutrustning eller 

informationsteknisk utrustning där 

operatören inte bara är en mellanhand vid 

digitala varors och tjänsters leverans 

genom utrustningen utan även tillför dessa 

varor eller tjänster ett mervärde. Genom 

undantaget tillåts s.k. operatörsfakturering 

eller inköp där faktureringen sker via 

telefon vilket började med köp av 

ringsignaler och premium-sms-tjänster 

vilket bidrar till nya affärsmodeller som 

grundas försäljning av digitalt innehåll till 

låga belopp. Återkopplingen från 

marknaden visar inga tecken på att denna 

betalningsmetod – som konsumenterna 

anser vara pålitlig vid betalning av låga 

belopp – skulle ha blivit en allmän 

betalningsförmedlingstjänst. Det gällande 

undantagets oklara formulering har dock 

gjort att det tillämpats olika i 

medlemsstaterna. Detta innebär att 

operatörer och konsumenter inte har någon 

rättssäkerhet och att andra 

betalningsförmedlingstjänster ibland har 

kunnat åberopa undantaget om att direktiv 

2007/64/EG inte ska tillämpas. Det är 

därför lämpligt att begränsa direktivets 

tillämpningsområde. Undantaget bör 

således specifikt fokusera på 

mikrobetalningar för digitalt innehåll som 

exempelvis ringsignaler, bakgrundsbilder, 

musik, spel, videor eller applikationer. 

Undantaget bör endast tillämpas på 

betalningstjänster som erbjuds som tjänster 

anknutna till elektroniska 

kommunikationstjänster (dvs. den berörda 

operatörens kärnverksamhet). 

(13) Undantagna från tillämpningsområdet 

för direktiv 2007/64/EG är vissa 

betalningstransaktioner som utförs med 

hjälp av teleutrustning eller 

informationsteknisk utrustning där 

operatören inte bara är en mellanhand vid 

digitala varors och tjänsters leverans 

genom utrustningen utan även tillför dessa 

varor eller tjänster ett mervärde. Genom 

undantaget tillåts s.k. operatörsfakturering 

eller inköp där faktureringen sker via 

telefon vilket började med köp av 

ringsignaler och premium-sms-tjänster 

vilket bidrar till nya affärsmodeller som 

grundas försäljning av digitalt innehåll till 

låga belopp. Återkopplingen från 

marknaden visar inga tecken på att denna 

betalningsmetod – som konsumenterna 

anser vara pålitlig vid betalning av låga 

belopp – skulle ha blivit en allmän 

betalningsförmedlingstjänst. Det gällande 

undantagets oklara formulering har dock 

gjort att det tillämpats olika i 

medlemsstaterna. Detta innebär att 

operatörer och konsumenter inte har någon 

rättssäkerhet och att andra 

betalningsförmedlingstjänster ibland har 

kunnat åberopa undantaget om att direktiv 

2007/64/EG inte ska tillämpas. Det är 

därför lämpligt att begränsa direktivets 

negativa tillämpningsområde. För att inte 

lämna storskaliga betalningsverksamheter 

oreglerade bör undantaget fokusera på 

mikrobetalningar för digitalt innehåll som 

exempelvis ringsignaler, bakgrundsbilder, 

musik, spel, videor eller applikationer. 

Undantaget bör endast tillämpas på 

betalningstjänster som erbjuds som tjänster 

anknutna till elektroniska 

kommunikationstjänster (dvs. den berörda 

operatörens kärnverksamhet). 

 

Ändring  14 

Förslag till direktiv 

Skäl 13a (nytt) 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (13a) Undantagna från 

tillämpningsområdet för direktiv 

2007/64/EG är leverantörer av tekniska 

tjänster vilka stöder tillhandahållandet av 

betaltjänster utan att de vid någon 

tidpunkt kommer i besittning av de medel 

som ska överföras. Typiska tjänster som 

omfattas av detta undantag är behandling 

och lagring av uppgifter, integritetsskydd 

och informationsteknik. Undantaget 

omfattar även utveckling av tekniska 

betalningslösningar för 

betaltjänstleverantörer (ibland kallade 

digitala plånböcker), vilket vanligtvis 

innebär att deras betaltjänster görs 

tillgängliga via mobil eller 

informationsteknisk utrustning. 

 

Ändring  15 

Förslag till direktiv 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(15) Tjänsteleverantörer som vill utnyttja 

ett undantag enligt direktiv 2007/64/EG 

frågar ofta inte myndigheterna om deras 

verksamheter omfattas av eller är 

undantagna från direktiv 2007/64/EG, utan 

förlitar sig på sina egna bedömningar. 

Betaltjänstleverantörer verkar till och med 

ha utnyttjat vissa undantag för att ändra 

affärsmodeller, så att 

betalningsverksamheter står utanför 

direktivets tillämpningsområde. Detta kan 

medföra ökade risker för användare av 

betaltjänster och olika villkor för 

betaltjänstleverantörer på den inre 

marknaden. Tjänsteleverantörerna bör 

därför vara skyldiga att anmäla vissa 

verksamheter till de behöriga 

myndigheterna för att säkra en enhetlig 

tolkning av reglerna på hela den inre 

marknaden. 

(15) Tjänsteleverantörer som vill utnyttja 

ett undantag enligt direktiv 2007/64/EG 

frågar ofta inte myndigheterna om deras 

verksamheter omfattas av eller är 

undantagna från direktiv 2007/64/EG, utan 

förlitar sig på sina egna bedömningar. 

Betaltjänstleverantörer verkar till och med 

ha utnyttjat vissa undantag för att ändra 

affärsmodeller, så att 

betalningsverksamheter står utanför 

direktivets tillämpningsområde. Detta kan 

medföra ökade risker för användare av 

betaltjänster och olika villkor för 

betaltjänstleverantörer på den inre 

marknaden. Tjänsteleverantörerna bör 

därför vara skyldiga att anmäla sina 

verksamheter till de behöriga 

myndigheterna för att säkra en enhetlig 

tolkning av reglerna på hela den inre 

marknaden. 



 

 

Ändring  16 

Förslag till direktiv 

Skäl 18 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(18) Sedan direktiv 2007/64/EG antogs har 

nya typer av betalningstjänster uppkommit, 

särskilt på området internetbetalningar. Ett 

särskilt nytt tillskott på marknaden är 

tredjepartsleverantörer som tillhandahåller 

så kallade betalningsinitieringstjänster till 

konsumenter och handlare, ofta utan att de 

kommer i besittning av de medel som ska 

överföras. Dessa tjänster underlättar e-

handelsbetalningar genom att med hjälp av 

programvara skapa en ”bro” mellan 

handlarens webbplats och konsumentens 

internetbankplattform för att via internet 

initiera betalningar eller autogirering. 

Tredjepartsleverantörerna erbjuder ett 

lågkostnadsalternativ till kortbetalningar 

för både handlare och konsumenter och ger 

konsumenterna möjlighet att handla på 

nätet även om de inte har kreditkort. 

Eftersom tredjepartsleverantörer för 

närvarande inte omfattas av 

tillämpningsområdet för direktiv 

2007/64/EG övervakas de inte 

nödvändigtvis av en behörig myndighet 

och behöver inte följa kraven i direktiv 

2007/64/EG. Detta reser en rad rättsliga 

frågor, exempelvis konsumentskydds-, 

säkerhets- och ansvarsfrågor samt 

konkurrens- och uppgiftsskyddsfrågor. 

Dessa problem bör därför åtgärdas genom 
de nya reglerna. 

(18) Sedan direktiv 2007/64/EG antogs har 

nya typer av betalningstjänster uppkommit, 

särskilt på området internetbetalningar. Ett 

särskilt nytt tillskott på marknaden är 

tredjepartsleverantörer som tillhandahåller 

så kallade betalningsinitieringstjänster till 

konsumenter och handlare, ofta utan att de 

kommer i besittning av de medel som ska 

överföras. Dessa tjänster underlättar e-

handelsbetalningar genom att med hjälp av 

programvara skapa en ”bro” mellan 

handlarens webbplats och konsumentens 

internetbankplattform för att via internet 

initiera betalningar eller autogirering. 

Tredjepartsleverantörerna erbjuder ett 

lågkostnadsalternativ till kortbetalningar 

för både handlare och konsumenter och ger 

konsumenterna möjlighet att handla på 

nätet även om de inte har betalkort. 

Tredjepartsleverantörerna har också en 

lovande potential när det gäller att 

underlätta gränsöverskridande e-handel 

på den inre marknaden. 

Tredjepartsleverantörer utgör också 

viktiga säkerhetsutmaningar när det 

gäller att garantera integriteten för 

betalningar och personuppgifter som 

betalarna gör tillgängliga för dem. 
Eftersom tredjepartsleverantörer för 

närvarande inte omfattas av 

tillämpningsområdet för direktiv 

2007/64/EG övervakas de inte 

nödvändigtvis av en behörig myndighet 

och behöver inte följa kraven i direktiv 

2007/64/EG. Detta reser en rad rättsliga 

frågor, exempelvis konsumentskydds-, 

säkerhets- och ansvarsfrågor samt 

konkurrens- och uppgiftsskyddsfrågor. De 

nya reglerna bör därför på lämpligt sätt 

behandla dessa problem och säkerställa 

att tredjepartsleverantörer som är 

verksamma i unionen har tillstånd eller är 

registrerade och att de övervakas som 



 

 

betalningsinstitut. 

 

Ändring  17 

Förslag till direktiv 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(19) Penningöverföring är en enkel 

betaltjänst, som normalt grundas på att en 

betalare lämnar kontanter till en 

betaltjänstleverantör som förmedlar 

motsvarande belopp, exempelvis via ett 

kommunikationsnät, till en 

betalningsmottagare eller en 

betaltjänstleverantör som agerar på 

betalningsmottagarens vägnar. I vissa 

medlemsstater erbjuder snabbköp, 

grossister och andra återförsäljare 

allmänheten en motsvarande tjänst, som 

innebär att räkningar från allmännyttiga 

företag och andra återkommande 

hushållsräkningar kan betalas. Sådana 

betaltjänster bör behandlas som 

penningöverföring, såvida inte de behöriga 

myndigheterna anser att verksamheten 

avser en annan betaltjänst. 

(19) Penningöverföring är en enkel 

betaltjänst, som normalt grundas på att en 

betalare lämnar kontanter till en 

betaltjänstleverantör som förmedlar 

motsvarande belopp, exempelvis via ett 

kommunikationsnät, till en 

betalningsmottagare eller en 

betaltjänstleverantör som agerar på 

betalningsmottagarens vägnar. I vissa 

medlemsstater erbjuder uttagsautomater, 

snabbköp, grossister och andra 

återförsäljare allmänheten en motsvarande 

tjänst, som innebär att räkningar från 

allmännyttiga företag och andra 

återkommande hushållsräkningar kan 

betalas. Sådana betaltjänster bör behandlas 

som penningöverföring, såvida inte de 

behöriga myndigheterna anser att 

verksamheten avser en annan betaltjänst. 

 

Ändring  18 

Förslag till direktiv 

Skäl 19a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (19a) För att fullborda den inre 

marknaden för betalningar och se till att 

den främjar en förstärkning av den 

elektroniska handeln och ekonomisk 

tillväxt, är det viktigt att potentiella nya 

aktörer och befintliga 

betaltjänstleverantörer kan erbjuda andra 

alternativ än kortbetalningar för att 

utveckla och förbättra sina tjänster till 

konsumenter och detaljhandlare. Inom 

två år efter det att detta direktiv trätt i 

kraft ska EBA, i nära samarbete med 



 

 

ECB, därför lägga fram en omfattande 

bedömning av huruvida det är 

genomförbart och önskvärt att införa ett 

krav på att göra Iban-kontonumret, såsom 

det definieras i artikel 2.15 i förordning 

(EU) nr 260/2012, eller en liknande 

identifieringskod, tillgängligt i 

elektroniskt läsbar form på betalkort och 

andra betalningsinstrument, beroende på 

vad som är lämpligt. Bedömningen ska 

beakta reglerna om förebyggande av 

bedrägeri och uppgiftsskydd. 

 

Ändring  19 

Förslag till direktiv 

Skäl 27 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(27) När betalningsleverantörer ägnar sig åt 

att tillhandahålla en eller flera av de 

betaltjänster som omfattas av detta 

direktiv, bör alltid ha betalkonton som 

uteslutande används för 

betalningstransaktioner. För att 

betalningsinstituten ska kunna 

tillhandahålla betaltjänster måste de ha 

tillträde till betalkonton. Medlemsstaterna 

bör se till att tillträdet ges på ett sätt som är 

proportionellt mot det berättigade syftet. 

(27) När betalningsleverantörer ägnar sig åt 

att tillhandahålla en eller flera av de 

betaltjänster som omfattas av detta 

direktiv, bör de alltid ha betalkonton som 

uteslutande används för 

betalningstransaktioner. För att 

betalningsinstituten ska kunna 

tillhandahålla betaltjänster måste de ha 

tillträde till betalkonton. Medlemsstaterna 

bör se till att tillträdet ges på ett sätt som är 

icke-diskriminerande och proportionellt 

mot det berättigade syftet. Tillträdet kan 

vara av grundläggande karaktär, men bör 

alltid vara omfattande nog för att 

betalningsinstitutet ska kunna 

tillhandahålla sina tjänster på ett 

obehindrat och effektivt sätt. De avgifter 

som tas ut för sådant tillträde bör inte 

vara oskäliga eller avvika från vanlig 

kommersiell praxis. 

 

Ändring  20 

Förslag till direktiv 

Skäl 29 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(29) Samarbetet mellan de behöriga 

nationella myndigheter som auktoriserar 

betalningsinstitut, utför kontroller och 

beslutar om återkallande av 

auktorisationerna har generellt visat sig 

fungera tillfredsställande. Samarbetet 

mellan de behöriga myndigheterna bör 

emellertid förbättras både med avseende på 

den information som utbyts och en 

konsekvent tillämpning och tolkning av 

direktivet, när den auktoriserade 

betalninsinstitutionen vill tillhandahålla 

betaltjänster även i andra medlemsstater än 

i sin hemmedlemsstat genom att utnyttja 

etableringsrätten eller friheten att 

tillhandahålla tjänster (”passförfaranden”). 

Europeiska bankmyndigheten (EBA) bör 

därför uppmanas att utarbeta riktlinjer om 

samarbete och informationsutbyte. 

(29) Samarbetet mellan de behöriga 

nationella myndigheter som auktoriserar 

betalningsinstitut, utför kontroller och 

beslutar om återkallande av 

auktorisationerna har generellt visat sig 

fungera tillfredsställande. Samarbetet 

mellan de behöriga myndigheterna bör 

emellertid förbättras både med avseende på 

den information som utbyts och en 

konsekvent tillämpning och tolkning av 

direktivet, när den auktoriserade 

betalninsinstitutionen vill tillhandahålla 

betaltjänster även i andra medlemsstater än 

i sin hemmedlemsstat genom att utnyttja 

etableringsrätten eller friheten att 

tillhandahålla tjänster (”passförfaranden”). 

EBA bör utarbeta riktlinjer om samarbete 

och informationsutbyte, efter att ha hört 

en rådgivande panel, som inrättats för 

genomförandet av detta direktiv i enlighet 

med förordning (EU) nr 1093/2010 och 

som bland annat företräder intressenter 

som verkar utanför banksektorn. 

 

Ändring  21 

Förslag till direktiv 

Skäl 30 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(30) För att öka insynen i betalningsinstitut 

som auktoriserats eller registrerats av 

behöriga myndigheter, inklusive deras 

ombud och filialer, bör en webbportal som 

fungerar som en europeisk elektronisk 

kontaktpunkt inrättas hos EBA där de 

nationella registren är sammankopplade. 

Dessa genomförandeåtgärder bör bidra till 

att stärka samarbetet mellan de behöriga 

myndigheterna. 

(30) För att öka insynen i betalningsinstitut 

som auktoriserats eller registrerats av 

behöriga myndigheter, inklusive deras 

ombud och filialer, bör en webbportal som 

fungerar som en europeisk elektronisk 

kontaktpunkt inrättas hos EBA där de 

nationella registren är sammankopplade. 

Dessa genomförandeåtgärder bör bidra till 

att stärka samarbetet mellan de behöriga 

myndigheterna och till fullo bidra till ett 

betalningsklimat som främjar 

konkurrens, innovation och säkerhet till 

förmån för alla intressenter och särskilt 

konsumenter. 



 

 

 

Ändring  22 

Förslag till direktiv 

Skäl 32 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(32) I detta direktiv anges de 

minimibefogenheter som behöriga 

myndigheter bör ha vid övervakning av 

betalningsinstituten men dessa 

befogenheter ska utövas med respekt för de 

grundläggande rättigheterna, bl.a. rätten till 

ett privatliv. Vid utövandet av de 

befogenheter som kan innebära allvarliga 

intrång i rätten till ett privat- och familjeliv 

bör medlemsstaterna införa lämpliga och 

effektiva skyddsåtgärder mot alla former 

av missbruk eller godtycklighet, 

exempelvis genom ett 

förhandsgodkännande av den berörda 

medlemsstatens rättsliga myndighet, när så 

är lämpligt. 

(32) I detta direktiv anges de 

minimibefogenheter som behöriga 

myndigheter bör ha vid övervakning av 

betalningsinstituten men dessa 

befogenheter ska utövas med respekt för de 

grundläggande rättigheterna, bl.a. rätten till 

ett privatliv. Utan att det påverkar en 

oberoende myndighets (nationella 

dataskyddsmyndigheten) kontroll enligt 

artikel 8.3 i Europeiska unionens stadga 

om de grundläggande rättigheterna, bör 

medlemsstaterna, vid utövandet av de 

befogenheter som kan innebära allvarliga 

intrång i rätten till ett privat- och 

familjeliv, införa lämpliga och effektiva 

skyddsåtgärder mot alla former av 

missbruk eller godtycklighet, exempelvis 

genom ett förhandsgodkännande av den 

berörda medlemsstatens rättsliga 

myndighet, när så är lämpligt. 

 

Ändring  23 

Förslag till direktiv 

Skäl 34 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(34) För alla betaltjänstleverantörer är det 

av avgörande betydelse att ha tillträde till 

betalningssystemens tekniska infrastruktur. 

Tillträdet bör dock vara underställt 

lämpliga krav, så att systemens integritet 

och stabilitet garanteras. Varje 

betaltjänstleverantör som ansöker om att få 

delta i ett betalningssystem bör för 

systemdeltagarna styrka att dess interna 

organisation har tillräcklig motståndskraft 

mot alla former av risker. I dessa 

betalningssystem ingår ofta exempelvis 

(34) För alla betaltjänstleverantörer är det 

av avgörande betydelse att ha tillträde till 

betalningssystemens tekniska infrastruktur. 

Tillträdet bör dock vara underställt 

lämpliga krav, så att systemens integritet 

och stabilitet garanteras. Varje 

betaltjänstleverantör som ansöker om att få 

delta i ett betalningssystem bör bära risken 

av sitt eget val av system och för 

systemdeltagarna styrka att dess interna 

organisation har tillräcklig motståndskraft 

mot alla former av risker och bedrägligt 



 

 

fyrpartskortsystemen samt andra större 

system för behandling av betalningar och 

autogirering. För att i hela unionen 

säkerställa lika behandling av de olika 

kategorierna av auktoriserade 

betaltjänstleverantörer enligt villkoren i 

deras auktorisation, är det nödvändigt att 

klargöra reglerna för tillträde till 

tillhandahållande av betaltjänster och 

tillträde till betalningssystem. 

missbruk från en tredje parts sida på 

grund av valet av operativsystem. I dessa 

betalningssystem ingår ofta exempelvis 

fyrpartskortsystemen samt andra större 

system för behandling av betalningar och 

autogirering. För att i hela unionen 

säkerställa lika behandling av de olika 

kategorierna av auktoriserade 

betaltjänstleverantörer enligt villkoren i 

deras auktorisation, är det nödvändigt att 

klargöra reglerna för tillträde till 

tillhandahållande av betaltjänster och 

tillträde till betalningssystem. 

 

Ändring  24 

Förslag till direktiv 

Skäl 41 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(41) Detta direktiv bör specificera 

betaltjänstleverantörernas skyldigheter att 

lämna information till 

betaltjänstanvändarna, som bör få lika klar 

information om betaltjänster, så att de kan 

fatta välgrundade beslut och fritt välja 

bland erbjudanden inom EU. För att 

insynen ska värnas, bör i direktivet 

fastställas harmoniserade krav, vilka 

behövs för att garantera att nödvändig och 

tillräcklig information lämnas till 

betaltjänstanvändarna om betaltjänstavtalet 

och betalningstransaktionerna. För en väl 

fungerande inre marknad för betaltjänster 

bör medlemsstaterna inte få anta andra 

bestämmelser om information än 

bestämmelserna i detta direktiv. 

(41) Detta direktiv bör specificera 

betaltjänstleverantörernas skyldigheter att 

lämna information till 

betaltjänstanvändarna, som bör få lika klar 

information om betaltjänster så att de kan 

fatta välgrundade beslut, baserade på en 

jämförelse av de olika leverantörernas 

villkor (särskilt vad gäller 

avgiftsstrukturen) och fritt välja bland 

erbjudanden inom EU. För att insynen ska 

värnas, bör i direktivet fastställas 

harmoniserade krav, vilka behövs för att 

garantera att nödvändig, tillräcklig och 

begriplig information lämnas till 

betaltjänstanvändarna om betaltjänstavtalet 

och betalningstransaktionerna. För en väl 

fungerande inre marknad för betaltjänster 

bör medlemsstaterna få anta de 

bestämmelser om information som anges i 

detta direktiv samt i direktiv 95/46/EG och 

förordning (EG) nr 45/2001. 

 

Ändring  25 

Förslag till direktiv 

Skäl 43 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(43) Den begärda informationen bör stå i 

proportion till användarnas behov och 

meddelas i standardiserad form. 

Informationskraven på enstaka 

betalningstransaktioner bör dock skilja sig 

från kraven på ramavtal om en serie 

betalningstransaktioner. 

(43) Den begärda informationen bör stå i 

proportion till användarnas behov och 

meddelas i standardiserad och tydlig form, 

för ökad effektivitet. Informationskraven 

på enstaka betalningstransaktioner bör 

dock skilja sig från kraven på ramavtal om 

en serie betalningstransaktioner. 

 

Ändring  26 

Förslag till direktiv 

Skäl 46 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(46) I detta direktiv bör det föreskrivas att 

konsumenten har rätt till kostnadsfri 

relevant information innan denne binds av 

ett betaltjänstavtal. När som helst under 

avtalsförhållandet bör konsumenten också 

kunna begära att få förhandsinformation 

och ramavtalet på papper kostnadsfritt för 

att kunna jämföra 

betaltjänstleverantörernas tjänster och 

villkor och vid tvist kontrollera sina 

avtalade rättigheter och skyldigheter. Dessa 

bestämmelser bör vara förenliga med 

direktiv 2002/65/EG. De utförliga 

bestämmelserna om kostnadsfri 

information i det här direktivet bör inte 

medföra att avgifter kan tas ut för 

information till konsumenter enligt andra 

tillämpliga direktiv. 

(46) I detta direktiv bör det föreskrivas att 

konsumenten har rätt till kostnadsfri 

relevant information innan denne binds av 

ett betaltjänstavtal. När som helst under 

avtalsförhållandet bör konsumenten också 

kunna begära att få förhandsinformation 

och ramavtalet på papper kostnadsfritt för 

att kunna jämföra 

betaltjänstleverantörernas tjänster och 

villkor och vid tvist kontrollera sina 

avtalade rättigheter och skyldigheter, så att 

en hög nivå på konsumentskyddet 

upprätthålls. Dessa bestämmelser bör vara 

förenliga med direktiv 2002/65/EG. De 

utförliga bestämmelserna om kostnadsfri 

information i det här direktivet bör inte 

medföra att avgifter kan tas ut för 

information till konsumenter enligt andra 

tillämpliga direktiv. 

 

Ändring  27 

Förslag till direktiv 

Skäl 49 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(49) För att underlätta kundernas rörlighet 

bör konsumenterna kunna avsluta ett 

ramavtal efter ett år utan att debiteras 

(49) För att underlätta kundernas rörlighet 

bör konsumenterna kunna avsluta ett 

ramavtal utan att debiteras avgifter. För 



 

 

avgifter. För konsumenter bör den avtalade 

uppsägningstiden inte vara längre än en 

månad och för betaltjänstleverantörer inte 

kortare än två månader. Detta direktiv bör 

inte påverka betaltjänstleverantörens 

skyldighet att enligt annan relevant 

unionslagstiftning eller nationell 

lagstiftning avsluta ett betaltjänstavtal vid 

extraordinära omständigheter, exempelvis 

enligt lagstiftning mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism, åtgärder för att 

frysa tillgångar eller varje annan särskild 

åtgärd i samband med förebyggande och 

utredning av brott. 

konsumenter bör den avtalade 

uppsägningstiden inte vara längre än en 

månad och för betaltjänstleverantörer inte 

kortare än tre månader. Detta direktiv bör 

inte påverka betaltjänstleverantörens 

skyldighet att enligt annan relevant 

unionslagstiftning eller nationell 

lagstiftning avsluta ett betaltjänstavtal vid 

extraordinära omständigheter, exempelvis 

enligt lagstiftning mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism, åtgärder för att 

frysa tillgångar eller varje annan särskild 

åtgärd i samband med förebyggande och 

utredning av brott. 

Ändring  28 

Förslag till direktiv 

Skäl 51 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(51) Det är nödvändigt att fastställa 

kriterier för när tredjepartsleverantörer bör 

få tillträde till och använda information om 

tillgängliga medel på konton som 

betaltjänstanvändare har hos en annan 

betaltjänstleverantör. Nödvändiga 

dataskydds- och säkerhetskrav som 

fastställs eller som det hänvisas till i detta 

direktiv eller som ingår i Europeiska 

bankmyndighetens riktlinjer bör följas av 

både tredjepartsleverantören och den 

betaltjänstleverantör som förvaltar 

betaltjänstanvändarens konto. Betalarna 

bör ge sitt uttryckliga samtycke till att 

tredjepartsleverantörer får åtkomst till 

deras betalkonton och bör informeras på 

lämpligt sätt om åtkomstens omfattning. 

För att andra betaltjänstleverantörer som 

inte kan motta insättningar ska kunna 

utvecklas är det nödvändigt att 

kreditinstituten lämnar information till 

dem om tillgängliga medel, om betalaren 

har gett sitt samtycke till att denna 

information får meddelas till den 

betaltjänstleverantör som utfärdar 

betalningsinstrumentet. 

(51) Det är nödvändigt att fastställa 

kriterier för när tredjepartsleverantörer bör 

få tillträde till och använda information om 

tillgängliga medel på konton som 

betaltjänstanvändare har hos en annan 

betaltjänstleverantör. Nödvändiga 

dataskydds- och säkerhetskrav som 

fastställs eller som det hänvisas till i detta 

direktiv eller som ingår i Europeiska 

bankmyndighetens tekniska standarder för 

genomförande bör följas av både 

tredjepartsleverantören och den 

betaltjänstleverantör som förvaltar 

betaltjänstanvändarens konto. EBA bör 

utarbeta dessa tekniska standarder för 

genomförande efter att ha hört den 

rådgivande panel som avses i skäl 29. 
Betalare bör på ett otvetydigt sätt 

informeras om att de utnyttjar en 

tredjepartsleverantörs tjänster och bör ge 

sitt uttryckliga samtycke till att 

tredjepartsleverantörer får åtkomst till 

deras betalkonton och bör informeras på 

lämpligt sätt om åtkomstens omfattning. 

Utöver tredjepartsleverantörer finns det 
andra tredjepartsaktörer på marknaden 

som, liksom tredjepartsleverantörerna, 

inte kan motta insättningar men vilka, till 



 

 

skillnad från tredjepartsleverantörerna, 

bygger sina affärsmodeller på utfärdandet 

av kortbaserade betalningsinstrument. 

För att göra det möjligt för dessa 

tredjepartsutgivare av 

betalningsinstrument att utvecklas är det 

nödvändigt att kontoförvaltande 

betaltjänstleverantörer lämnar information 

till dem om tillgängliga medel, om 

betalaren har gett sitt samtycke till att 

denna information får meddelas till dem. 

För att garantera fritt tillträde till 

marknaden för innovativa 

betaltjänstleverantörer, bör det inte krävas 

ett avtal eller en överenskommelse mellan 

en kontoförvaltande betaltjänstleverantör 

och en tredjepartsleverantör. 

 

Ändring  29 

Förslag till direktiv 

Skäl 51a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (51a) För att underlätta innovation och 

upprätthålla lika villkor, bör 

tredjepartsleverantörer inte vara skyldiga 

att ingå avtalsförbindelser med 

kontoförvaltande betaltjänstleverantörer i 

samband med 

betalningsinitieringstjänster eller 

kontoinformationstjänster. 

Tredjepartsleverantörer bör endast vara 

skyldiga att följa den allmänna 

lagstiftnings- och tillsynsramen. 

 

Ändring  30 

Förslag till direktiv 

Skäl 54 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(54) I händelse av icke auktoriserade 

betalningstransaktioner bör beloppet för 

respektive transaktion omedelbart 

återbetalas till betalaren. För att förhindra 

(54) I händelse av icke auktoriserade 

betalningstransaktioner bör beloppet för 

respektive transaktion återbetalas till 

betalaren inom en arbetsdag. För att 



 

 

nackdelar för betalaren bör 

valuteringsdagen för krediteringen av 

återbetalningen inte infalla senare än det 

datum då respektive belopp har debiterats. 

För att skapa incitament för 

betaltjänstanvändaren att utan onödigt 

dröjsmål underrätta sin leverantör om ett 

stulet eller förlorat betalningsinstrument 

och således minska risken för icke 

auktoriserade betalningstransaktioner, bör 

användaren enbart vara ansvarig för ett 

mycket begränsat belopp, såvida inte denne 

har handlat bedrägligt eller visat grov 

vårdslöshet. I detta sammanhang förefaller 

ett belopp på 50 euro vara lämpligt för att 

garantera ett harmoniserat och starkt skydd 

för användare inom unionen. Så snart som 

en användare har underrättat en 

betaltjänstleverantör om att vederbörandes 

betalningsinstrument har kommit i orätta 

händer, bör användaren inte vara skyldig 

att stå för några ytterligare förluster till 

följd av icke auktoriserad användning av 

instrumentet. Detta direktiv bör inte 

påverka betaltjänstleverantörens ansvar för 

sina egna produkters tekniska säkerhet. 

förhindra nackdelar för betalaren bör 

valuteringsdagen för krediteringen av 

återbetalningen inte infalla senare än det 

datum då respektive belopp har debiterats. 

Om detta inte längre är tekniskt möjligt, 

bör betalaren även ersättas för 

ränteförluster. För att skapa incitament för 

betaltjänstanvändaren att utan onödigt 

dröjsmål underrätta sin leverantör om ett 

stulet eller förlorat betalningsinstrument 

och således minska risken för icke 

auktoriserade betalningstransaktioner, bör 

användaren enbart vara ansvarig för ett 

mycket begränsat belopp, såvida inte denne 

har handlat bedrägligt eller visat grov 

vårdslöshet. I detta sammanhang förefaller 

ett belopp på 50 euro vara lämpligt för att 

garantera ett harmoniserat och starkt skydd 

för användare inom unionen. Så snart som 

en användare har underrättat en 

betaltjänstleverantör om att vederbörandes 

betalningsinstrument har kommit i orätta 

händer, bör användaren inte vara skyldig 

att stå för några ytterligare förluster till 

följd av icke auktoriserad användning av 

instrumentet. Detta direktiv bör inte 

påverka betaltjänstleverantörens ansvar för 

sina egna produkters tekniska säkerhet. 

 

Ändring  31 

Förslag till direktiv 

Skäl 57 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(57) I detta direktiv bör det fastställas 

regler för återbetalning för att skydda 

konsumenten, när den utförda 

betalningstransaktionen överstiger det 

belopp som rimligen kunde ha förväntats. 

För att förhindra att betalaren lider 

ekonomisk nackdel är det nödvändigt att 

säkerställa att valuteringsdagen för 

krediteringen av eventuell återbetalning 

inte infaller senare än det datum då 

respektive belopp debiterats. När det gäller 

autogireringstjänster bör 

betaltjänstleverantörerna kunna erbjuda 

(57) I detta direktiv bör det fastställas 

regler för återbetalning för att skydda 

konsumenten, när den utförda 

betalningstransaktionen överstiger det 

belopp som rimligen kunde ha förväntats. 

För att förhindra att betalaren lider 

ekonomisk nackdel är det nödvändigt att 

säkerställa att valuteringsdagen för 

krediteringen av eventuell återbetalning 

inte infaller senare än det datum då 

respektive belopp debiterats. Om detta inte 

längre är tekniskt möjligt, bör betalaren 

även ersättas för ränteförluster. När det 



 

 

sina kunder ännu förmånligare villkor med 

en ovillkorlig rätt till återbetalning av varje 

omtvistad betalningstransaktion. En 

ovillkorlig rätt till återbetalning som 

garanterar den högsta 

konsumentskyddsnivån förefaller 

emellertid inte motiverad i fall där 

handlaren redan har genomfört avtalet 

och den motsvarande varan eller tjänsten 

redan har konsumerats. Om användaren 

begär återbetalning av en 

betalningstransaktion, bör 

återbetalningsrätten inte påverka betalarens 

skyldigheter mot betalningsmottagaren för 

den bakomliggande förbindelsen, 

exempelvis för varor eller tjänster som 

beställts, konsumerats eller rättmätigt 

fakturerats, eller användarens rätt att 

återkalla en betalningsorder. 

gäller autogireringstjänster bör 

betaltjänstleverantörerna kunna erbjuda 

sina kunder ännu förmånligare villkor med 

en ovillkorlig rätt till återbetalning av varje 

omtvistad betalningstransaktion. Om 

användaren begär återbetalning av en 

betalningstransaktion, bör 

återbetalningsrätten inte påverka betalarens 

skyldigheter mot betalningsmottagaren för 

den bakomliggande förbindelsen, 

exempelvis för varor eller tjänster som 

beställts, konsumerats eller rättmätigt 

fakturerats, eller användarens rätt att 

återkalla en betalningsorder. 

 

Ändring  32 

Förslag till direktiv 

Skäl 63 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(63) Olika nationell praxis för avgiftsuttag 

vid användning av ett visst 

betalningsinstrument (nedan kallat 

tilläggsavgifter) har lett till att unionens 

betalningsmarknad är ytterst heterogen. 

Detta har blivit en källa till förvirring för 

konsumenterna, särskilt när det gäller e-

handel och i gränsöverskridande 

sammanhang. Handlare som är etablerade i 

medlemsstater där tilläggsavgifter är 

tillåtna erbjuder produkter och tjänster i 

medlemsstater där sådana avgifter är 

förbjudna, men tar ändå ut tilläggsavgifter 

av konsumenterna. Ett starkt skäl till att se 

över användningen av tilläggsavgifter är att 

regler om multilaterala förmedlingsavgifter 

för kortbetalningar fastställs i förordning 

(EU) xxx/yyyy. Eftersom 

förmedlingsavgifter är den största orsaken 

till att (de flesta) kortbetalningar blir dyra – 

och uttag av tilläggsavgifter i praktiken är 

begränsade till kortbaserade betalningar – 

(63) Olika nationell praxis för avgiftsuttag 

vid användning av ett visst 

betalningsinstrument (nedan kallat 

tilläggsavgifter) har lett till att unionens 

betalningsmarknad är ytterst heterogen. 

Detta har blivit en källa till förvirring för 

konsumenterna, särskilt när det gäller e-

handel och i gränsöverskridande 

sammanhang. Handlare som är etablerade i 

medlemsstater där tilläggsavgifter är 

tillåtna erbjuder produkter och tjänster i 

medlemsstater där sådana avgifter är 

förbjudna, men tar ändå ut tilläggsavgifter 

av konsumenterna. Det finns också många 

exempel på handlare som tar ut 

tilläggsavgifter till mycket högre belopp 

än den kostnad som användningen av ett 

visst betalinstrument medfört för 

handlaren. Ett starkt skäl till att se över 

användningen av tilläggsavgifter är att 

regler om multilaterala förmedlingsavgifter 

för kortbetalningar fastställs i förordning 



 

 

bör reglerna om förmedlingsavgifter 

kompletteras med en översyn av reglerna 

för uttag av tilläggsavgifter. För att främja 

insyn i kostnaderna och användningen av 

de mest effektiva betalningsinstrumenten 
bör medlemsstaterna och 

betaltjänstleverantörerna inte förhindra 

betalningsmottagaren från att begära en 

avgift från betalaren för användning av ett 

betalningsinstrument, med vederbörlig 

hänsyn till bestämmelserna i direktiv 

2011/83/EU. Betalningsmottagarens rätt 

att begära en tilläggsavgift bör emellertid 

endast gälla för betalningsinstrument vars 

förmedlingsavgifter är oreglerade. Detta 

borde utgöra en styrmekanism mot de 

billigaste betalningsmedlen. 

(EU) xxx/yyyy. Eftersom 

förmedlingsavgifter är den största orsaken 

till att (de flesta) kortbetalningar blir dyra – 

och uttag av tilläggsavgifter i praktiken är 

begränsade till kortbaserade betalningar – 

bör reglerna om förmedlingsavgifter 

kompletteras med en översyn av reglerna 

för uttag av tilläggsavgifter. För att stärka 

unionens marknad för betalningar, 

minska förvirringen bland 

konsumenterna och sätta stopp för 

överdrivna tilläggsavgifter bör 

medlemsstaterna förbjuda tilläggsavgifter 

genom att genomgående förhindra 

betalningsmottagarna från att begära en 

avgift från betalaren för användning av ett 

visst betalningsinstrument. 

 

Ändring  33 

Förslag till direktiv 

Skäl 66 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(66) Det är viktigt att 

betaltjänstanvändarna känner till de 

faktiska kostnaderna och avgifterna för 

betaltjänster, så att de kan göra sitt val. I 

linje med detta bör otydligt redovisade 

prissättningsmetoder inte vara tillåtna, 

eftersom det är allmänt känt att sådana 

metoder gör det ytterst svårt för 

användarna att fastställa det faktiska priset 

för en betaltjänst. I synnerhet bör 

användning av valuteringsdagar som 

missgynnar användarna inte tillåtas. 

(66) För att stärka konsumenternas 

förtroende för en harmoniserad 

betalningsmarknad är det viktigt att 

betaltjänstanvändarna känner till de 

faktiska kostnaderna och avgifterna för 

betaltjänster, så att de kan göra sitt val. I 

linje med detta bör otydligt redovisade 

prissättningsmetoder inte vara tillåtna, 

eftersom det är allmänt känt att sådana 

metoder gör det ytterst svårt för 

användarna att fastställa det faktiska priset 

för en betaltjänst. I synnerhet bör 

användning av valuteringsdagar som 

missgynnar användarna inte tillåtas. 

 

Ändring  34 

Förslag till direktiv 

Skäl 68 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(68) Betalarens betaltjänstleverantör bör ha (68) Betalarens betaltjänstleverantör bör, i 



 

 

ansvaret för att betalningar utförs korrekt, 

särskilt vad gäller betalning av 

betalningstransaktionens hela belopp och 

tiden för utförandet, samt fullt ansvar om 

andra parter i betalningskedjan fram till 

betalningsmottagarens konto eventuellt inte 

agerar på rätt sätt. Om hela beloppet inte 

eller för sent krediteras 

betalningsmottagarens 

betaltjänstleverantör, följer av detta ansvar 

att betalarens betaltjänstleverantör bör 

korrigera betalningstransaktionen eller utan 

onödigt dröjsmål omedelbart återbetala den 

berörda delen av transaktionsbeloppet till 

betalaren, utan att detta påverkar eventuella 

andra anspråk som kan resas enligt 

nationell lagstiftning. Till följd av 

betaltjänstleverantörens ansvar bör varken 

betalaren eller betalningsmottagaren 

behöva bära eventuella kostnader i 

samband med en felaktig betalning. I 

händelse av icke genomförda, bristfälliga 

eller sent gjorda betalningstransaktioner 

bör medlemsstaterna se till att 

valuteringsdagen för de korrigerande 

betalningar som görs av 

betaltjänstleverantören alltid är densamma 

som valuteringsdagen för en korrekt 

genomförd transaktion. 

egenskap av kontoförvaltande 

betaltjänstleverantör eller, när berörda, 

tredjepartsleverantör, ha ansvaret för att 

betalningar utförs korrekt, särskilt vad 

gäller betalning av 

betalningstransaktionens hela belopp och 

tiden för utförandet, samt fullt ansvar om 

andra parter i betalningskedjan fram till 

betalningsmottagarens konto eventuellt inte 

agerar på rätt sätt. Om hela beloppet inte 

eller för sent krediteras 

betalningsmottagarens 

betaltjänstleverantör, följer av detta ansvar 

att betalarens betaltjänstleverantör bör 

korrigera betalningstransaktionen eller utan 

onödigt dröjsmål omedelbart återbetala den 

berörda delen av transaktionsbeloppet till 

betalaren samma dag som 

betaltjänstleverantören fått kännedom om 

misstaget, utan att detta påverkar 

eventuella andra anspråk som kan resas 

enligt nationell lagstiftning. Till följd av 

betaltjänstleverantörens ansvar bör varken 

betalaren eller betalningsmottagaren 

behöva bära eventuella kostnader i 

samband med en felaktig betalning. I 

händelse av icke genomförda, bristfälliga 

eller sent gjorda betalningstransaktioner 

bör medlemsstaterna se till att 

valuteringsdagen för de korrigerande 

betalningar som görs av 

betaltjänstleverantören alltid är densamma 

som valuteringsdagen för en korrekt 

genomförd transaktion. Motståndarna till 

en ovillkorlig rätt till återbetalning 

understryker risken för missbruk från 

konsumenternas sida. Det finns inget 

belägg för missbruk av denna rätt i de 

länder där konsumenterna har en 

ovillkorlig rätt till återbetalning. 

Eventuellt missbruk skulle bestraffas i 

form av ett förnyat betalningskrav från 

betalningsmottagaren, merkostnader som 

ska betalas av den part som orsakat R-

transaktionen och svartlistning eller 

förbud för konsumenten att använda 

tjänsten genom att det underliggande 

avtalet upphävs. Ett återkallande av 

betalningen skulle inte upphäva 

skyldigheten att betala för de 



 

 

konsumerade varorna. 

 

Ändring  35 

Förslag till direktiv 

Skäl 71 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(71) För att göra det möjligt att effektivt 

förebygga bedrägerier och bekämpa 

betalningsbedrägerier i hela unionen bör 

ett effektivt uppgiftsutbyte föreskrivas 

mellan betaltjänstleverantörerna, som bör 

tillåtas att samla in, behandla och utbyta 
personuppgifter om personer som ägnar 

sig åt betalningsbedrägerier. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

95/46/EG37 och de nationella regler 

varigenom Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/200138 införlivas är 

tillämpliga på den behandling av 

personuppgifter som fastställs i detta 

direktiv. 

(71) Vid tillhandahållande av 

betaltjänster kan behandling av 
personuppgifter förekomma. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

95/46/EG37 och de nationella regler 

varigenom Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/200138 införlivas är 

tillämpliga på den behandling av 

personuppgifter som fastställs i detta 

direktiv. 

__________________ __________________ 

37 Europaparlamentets och rådets direktiv 

95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 

skydd för enskilda personer med avseende 

på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter, 

EUT L 281, 23.11.1995, s. 31. 

37 Europaparlamentets och rådets direktiv 

95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 

skydd för enskilda personer med avseende 

på behandling av personuppgifter och om 

det fria flödet av sådana uppgifter, 

EUT L 281, 23.11.1995, s. 31. 

38 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 

december 2000 om skydd för enskilda då 

gemenskapsinstitutionerna och 

gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter, EGT L 8, 

12.1.2001, s. 1. 

38 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 

december 2000 om skydd för enskilda då 

gemenskapsinstitutionerna och 

gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter, EGT L 8, 

12.1.2001, s. 1. 

 

Ändring  36 

Förslag till direktiv 

Skäl 72a (nytt) 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (72a) Skyldigheten att rapportera 

säkerhetsincidenter får inte påverka 

andra skyldigheter att rapportera 

incidenter som fastställs i annan 

lagstiftning, i synnerhet de skyldigheter i 

samband med brott mot hantering av 

personuppgifter som fastställs i direktiv 

2002/58/EG, i förordning (EU) nr …/… 

[allmänna uppgiftsskyddsförordningen] 

och de skyldigheter att rapportera 

säkerhetsincidenter som planeras inom 

ramen för direktiv .../.../EU [it-

säkerhetsdirektivet]. 

 

Ändring  37 

Förslag till direktiv 

Skäl 74 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(74) Medlemsstaterna bör, utan påverkan 

på kundernas rätt att väcka talan inför 

domstol, säkerställa lättillgängliga och 

smidiga lågkostnadslösningar utanför 

domstol, vid tvister mellan 

betaltjänstleverantörer och konsumenter 

om de rättigheter och skyldigheter som 

föreskrivs i detta direktiv. Genom 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 593/200840 fastställs att det skydd 

som tillförsäkras konsumenten enligt 

tvingande regler i lagen i det land där 

denne har sin hemvist inte kan undergrävas 

genom avtalsbestämmelser om tillämplig 

lag. För ett effektivt och ändamålsenligt 

tvistlösningsförfarande bör 

medlemsstaterna se till att 

betaltjänstleverantörerna inför ett effektivt 

klagomålsförfarande som konsumenterna 

kan följa innan tvisten hänskjuts för 

lösning utanför eller i domstol. 

Klagomålsförfarandet bör ha korta och 

tydligt angivna tidsfrister för 

betaltjänstleverantörens besvarande av 

(74) Medlemsstaterna bör, utan påverkan 

på kundernas rätt att väcka talan inför 

domstol, säkerställa att lättillgängliga, 

oberoende, objektiva, transparenta och 

effektiva prövningsförfaranden utanför 

domstol inrättas och upprätthålls för att 

lösa tvister mellan betaltjänstleverantörer 

och betaltjänstanvändare om de rättigheter 

och skyldigheter som föreskrivs i detta 

direktiv. Genom Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 593/200840 

fastställs att det skydd som tillförsäkras 

konsumenten enligt tvingande regler i 

lagen i det land där denne har sin hemvist 

inte kan undergrävas genom 

avtalsbestämmelser om tillämplig lag. För 

ett effektivt och ändamålsenligt 

tvistlösningsförfarande bör 

medlemsstaterna se till att 

betaltjänstleverantörerna inför ett effektivt 

klagomålsförfarande som 

betaltjänstanvändarna kan följa innan 

tvisten hänskjuts för lösning utanför eller i 

domstol. Klagomålsförfarandet bör ha 

korta och tydligt angivna tidsfrister för 



 

 

klagomål. betaltjänstleverantörens besvarande av 

klagomål. 

__________________ __________________ 

40 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 

17 juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I), EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6. 

40 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 593/2008 av den 

17 juni 2008 om tillämplig lag för 

avtalsförpliktelser (Rom I), EUT L 177, 

4.7.2008, s. 6. 

 

Ändring  38 

Förslag till direktiv 

Skäl 74a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (74a) I ljuset av ECB:s åtagande att 

inrätta och leda ERPB och 

kommissionens åtagande att aktivt delta i 

ERPB, bör kommissionen se till att 

styrningen av Sepa stärks utan onödigt 

dröjsmål efter ikraftträdandet av detta 

direktiv. Kommissionen bör se till att 

unionsmetoden tillämpas när detta är 

möjligt och samtidigt att intressenternas 

egenansvar, både på utbuds- och 

efterfrågesidan, uppmuntras genom aktivt 

deltagande, samråd och full transparens. 

Betaltjänstleverantörer och 

betaltjänstanvändare bör företrädas i lika 

hög grad för att säkerställa en aktiv 

involvering av intressenterna, bidra till att 

ge slutanvändarna tillräcklig information 

om Sepa-processen och övervaka 

genomförandet av Sepa-processen. 

Ändring  39 

Förslag till direktiv 

Skäl 80 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(80) För att garantera en enhetlig 

tillämpning av detta direktiv bör 

kommissionen kunna förlita sig på 

Europeiska bankmyndighetens sakkunskap 

och stöd, som bör få uppgiften att utarbeta 

(80) För att garantera en enhetlig 

tillämpning av detta direktiv bör 

kommissionen kunna förlita sig på 

Europeiska bankmyndighetens sakkunskap 

och stöd, som bör få uppgiften att utarbeta 



 

 

riktlinjer och utforma tekniska 

tillsynsstandarder för betaltjänsters 

säkerhetsaspekter och om 

medlemsstaternas samarbete kring 

tillhandahållande av tjänster och inrättande 

av auktoriserade betalningsinstitut i andra 

medlemsstater. Kommissionen bör ges 

befogenhet att anta dessa tekniska 

tillsynsstandarder. Dessa särskilda 

uppgifter är helt förenliga med Europeiska 

bankmyndighetetens funktion och ansvar i 

enlighet med förordning (EU) nr 

1093/2010 om inrättandet av EBA. 

tekniska standarder för genomförande för 

betaltjänsters säkerhetsaspekter och om 

medlemsstaternas samarbete kring 

tillhandahållande av tjänster och inrättande 

av auktoriserade betalningsinstitut i andra 

medlemsstater. Om de tekniska 

standarderna för genomförande gäller 

säkerhetsaspekter för betalningar, bör 

EBA också beakta de rekommendationer 

som har antagits av europeiska forumet 

om betalningssäkerhet för 

massbetalningar (SecurePay forum) 

beträffande säkra internetbetalningar och 

tillgång till betalkontotjänster. Vid 

uppfyllandet av dessa krav bör EBA höra 

den rådgivande panel som avses i skäl 29. 

Kommissionen bör ges befogenhet att anta 

dessa tekniska standarder för 

genomförande. Dessa särskilda uppgifter 

är helt förenliga med Europeiska 

bankmyndighetetens funktion och ansvar i 

enlighet med förordning (EU) nr 

1093/2010 om inrättandet av EBA. 

 

Ändring  40 

Förslag till direktiv 

Skäl 80a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (80a) För att betaltjänsterna ska fungera 

på ett smidigt sätt och det utökade Sepa-

projektet ska kunna nå sin fulla potential, 

är det mycket viktigt att alla intressenter, 

särskilt användarna, inklusive 

konsumenterna, nära involveras och kan 

delta helt och fullt. Upprättandet av Sepas 

styrorgan är ett steg framåt för styrningen 

av Sepa och ytterligare betaltjänster på 

grund av den förbättrade 

representationen av intressenterna, men 

beslutsfattandet i fråga om betaltjänster 

är fortfarande inriktat på leverantörsidan 

och i synnerhet de europeiska bankerna 

genom Europeiska betalningsrådet 

(EPC). Det är därför mycket viktigt att 

kommissionen bland annat ser över 

sammansättningen av EPC, samverkan 



 

 

mellan EPC och en övergripande 

styrningsstruktur såsom Sepa-rådet och 

rollen för denna övergripande struktur. 

Om kommissionens översyn bekräftar att 

det behövs ytterligare initiativ för att 

förbättra styrningen av Sepa, bör 

kommissionen när detta är lämpligt 

överväga att lägga fram ett 

lagstiftningsförslag. 

 

Ändring  41 

Förslag till direktiv 

Skäl 83a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (83a) Enligt principerna om ömsesidigt 

erkännande och om hemlandstillsyn bör 

medlemsstaternas behöriga myndigheter 

inte bevilja eller återkalla auktorisationer 

om sådana faktorer som 

verksamhetsplanernas innehåll, 

verksamhetens geografiska spridning eller 

den verksamhet som faktiskt utförs tydligt 

visar att betalningsinstitutet har valt en 

viss medlemsstats rättssystem för att 

undkomma striktare regler i en annan 

medlemsstat, inom vars gränser det avser 

att bedriva eller bedriver huvuddelen av 

sin verksamhet. Ett betalningsinstitut bör 

auktoriseras i den medlemsstat där den 

har sitt säte eller, om det enligt nationell 

lagstiftning inte har något säte, där den 

har sitt huvudkontor. Medlemsstaterna 

bör dessutom kräva att ett 

betalningsinstitut har huvudkontor i sin 

hemmedlemsstat och att det faktiskt 

bedriver verksamhet där. 

 

Ändring  42 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 



 

 

 Kommissionen ska se över tillämpningen 

av denna punkt. Kommissionen ska senast 

den ...*, på grundval av denna översyn, 

lägga fram ett lagstiftningsförslag och, i 

förekommande fall, utvidga tillämpningen 

av bestämmelserna i avdelning IV med 

undantag för artikel 78 till 

betalningstransaktioner där endast en av 

betaltjänstleverantörerna är etablerad 

inom unionen med avseende på de delar 

av betalningstransaktionen som utförs i 

unionen, när detta är tekniskt 

genomförbart.  

 ________________ 

 * Två år efter det datum då detta direktiv 

träder i kraft. 

 

Ändring  43 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(d) Betalningstransaktioner som består av 

ej yrkesmässig insamling och leverans av 

kontanter inom ramen för ideell 

verksamhet eller välgörenhet. 

(d) Betalningstransaktioner som består av 

insamling utan vinstsyfte och behandling 

av donationer inom ramen för ideell 

verksamhet som utförs av en auktoriserad 

organisation. 

 

Ändring  44 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – led j 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(j) Tjänster som tillhandahålls av 

leverantörer av tekniska tjänster som stöder 

tillhandahållandet av betaltjänster, utan att 

de vid någon tidpunkt kommer i besittning 

av de medel som ska överföras, inklusive 

behandling och lagring av uppgifter, 

förtroendeskapande tjänster och 

integritetsskydd, autentisering av uppgifter 

och enheter, tillhandahållande av nät för 

informationsteknik (IT) och 

(j) Tjänster som tillhandahålls av 

leverantörer av tekniska tjänster som stöder 

tillhandahållandet av betaltjänster, utan att 

de vid någon tidpunkt kommer i besittning 

av de medel som ska överföras, inklusive 

behandling och lagring av uppgifter, 

förtroendeskapande tjänster och 

integritetsskydd, autentisering av uppgifter 

och enheter, tillhandahållande av nät för 

informationsteknik (IT) och 



 

 

kommunikationsnät samt tillhandahållande 

och underhåll av terminaler och utrustning 

för betaltjänster, med undantag för tjänster 

för betalningsinitiering och 

kontoinformationstjänster. 

kommunikationsnät samt säkra kanaler 

för tillhandahållande och underhåll av 

terminaler och utrustning för betaltjänster, 

med undantag för tjänster för 

betalningsinitiering och 

kontoinformationstjänster. 

 

Ändring  45 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – led k 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(k) Tjänster som baseras på särskilda 

instrument som är avsedda för specifika 

behov och som endast kan användas i 

begränsad omfattning, eftersom de gör det 

möjligt för dess innehavare att köpa varor 

eller tjänster i utfärdarens lokaler eller 

inom ett begränsat nätverk av 

tjänsteleverantörer som har ett direkt 

kommersiellt avtal med en professionell 

utfärdare eller eftersom de endast kan 

användas för att köpa ett begränsat urval 

varor eller tjänster. 

(k) Tjänster som baseras på särskilda 

instrument som är avsedda för specifika 

behov och som endast kan användas i 

begränsad omfattning, eftersom de gör det 

möjligt för dess innehavare att köpa varor 

eller tjänster från endast en utfärdare eller 

inom ett begränsat nätverk av 

tjänsteleverantörer som har ett direkt 

kommersiellt avtal med en utfärdare eller 

eftersom de endast kan användas för att 

köpa ett snävt urval varor eller tjänster. 

 

Ändring  46 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – led ka (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (ka) Ett instrument som endast är giltigt i 

en enda medlemsstat och som regleras av 

särskilda beskattningsmässiga eller 

sociala bestämmelser, vilket tillhandahålls 

på begäran av ett företag eller ett 

offentligt organ och ger en enskild person 

rätt att från leverantörer som har ett 

kommersiellt avtal med utfärdaren erhålla 

varor eller tjänster som inte kan bytas ut 

mot pengar. 

 



 

 

Ändring  47 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – led l 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(l) Betalningstransaktioner som genomförs 

av en leverantör av elektroniska 

kommunikationsnätverk eller tjänster där 

transaktionen tillhandahålls en abonnent av 

nätverket eller tjänsten för inköp av digitalt 

innehåll som en tjänst anknuten till 

elektroniska kommunikationstjänster, 

oavsett vilken anordning som används för 

inköp eller konsumtion av innehållet, 

förutsatt att den enskilda 

betalningstransaktionens värde inte 

överstiger 50 euro och att 

betalningstransaktionernas sammanlagda 

värde inte överstiger 200 euro under en 

faktureringsmånad. 

(l) Betalningstransaktioner som genomförs 

av en förmedlande leverantör av 

elektroniska kommunikationsnätverk eller 

tjänster och betalningstransaktioner som 

är anknutna till leverantörens 

kärnverksamhet, där transaktionen 

tillhandahålls en abonnent av nätverket 

eller tjänsten för inköp av digitalt innehåll 

eller tjänster, oavsett vilken anordning 

som används för inköp eller konsumtion av 

det digitala innehållet eller tjänsten, 

förutsatt att den enskilda 

betalningstransaktionens värde inte 

överstiger 20 euro och att 

betalningstransaktionernas sammanlagda 

värde inte överstiger 100 euro under en 

kalendermånad. 

 

Ändring  48 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – led 12 

 

Kommissionens förslag Ändring 

12. betaltjänstanvändare: en fysisk eller 

juridisk person som utnyttjar en betaltjänst 

i egenskap av betalare och/eller 

betalningsmottagare. 

12. betaltjänstanvändare: en fysisk eller 

juridisk person som utnyttjar en betaltjänst 

i egenskap av betalare, betalningsmottagare 

eller båda, men som utesluter en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör som 

specifikt agerar för en annan 

betalningsanvändares räkning. 

 

Ändring  49 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – led 18 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

18. betalningsorder: varje instruktion som 

en betalare eller betalningsmottagare ger 

sin betaltjänstleverantör om att en 

betalningstransaktion ska genomföras. 

18. betalningsorder: varje instruktion som 

en betalare eller betalningsmottagare ger 

sin betaltjänstleverantör, oavsett om den 

har initierats direkt eller via en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör, om att en 

betalningstransaktion ska genomföras. 

 

Ändring  50 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – led 21 

 

Kommissionens förslag Ändring 

21. autentisering: ett förfarande genom 

vilket en betaltjänstleverantör kan 

kontrollera identitetsuppgifter för en 

användare av ett specifikt 

betalningsinstrument, inklusive personliga 

säkerhetsanordningar eller kontroll av 

personliga identitetshandlingar. 

21. autentisering: förfaranden genom vilka 

en betaltjänstleverantör kan kontrollera 

giltigheten när det gäller användningen 

av ett specifikt betalningsinstrument, 

inklusive användarens personliga 

säkerhetsbehörighetsuppgifter eller 

kontroll av personliga identitetshandlingar, 

eller identifiera en interaktiv 

tredjepartsbetaltjänstleverantör. 

 

Ändring  51 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – led 22 

 

Kommissionens förslag Ändring 

22. sträng kundautentisering: ett förfarande 

för att validera identifieringen av en fysisk 

eller juridisk person som grundas på 

användning av två eller flera element som 

kategoriseras som kunskap, innehav och 

oupplöslig förbindelse, och som är 

oberoende i förhållande till varandra i den 

bemärkelsen att överträdelse av ett av 

elementen inte äventyrar de andra 

elementens tillförlitlighet, och som är 

utformat för att skydda 

autentiseringsuppgifternas sekretess. 

22. sträng kundautentisering: ett förfarande 

för att kontrollera giltigheten hos ett 

betalningsinstrument som grundas på 

användning av två eller flera element som 

kategoriseras som kunskap (något som 

bara användaren känner till), innehav 

(något som bara användaren innehar) och 

oupplöslig förbindelse (något som 

användaren är), och som är oberoende i 

förhållande till varandra i den bemärkelsen 

att överträdelse av ett av elementen inte 

äventyrar de andra elementens 

tillförlitlighet, och som är utformat för att 

skydda autentiseringsuppgifternas 



 

 

sekretess. 

 

Ändring  52 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – led 26 

 

Kommissionens förslag Ändring 

26. betalningsinstrument: varje form av 

personliga(a) konstruktion(er) och/eller 

rutiner som betaltjänstanvändaren och 

betaltjänstleverantören har avtalat om och 

som används av betaltjänstanvändaren för 

att initiera en betalningsorder. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändring  53 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – led 32 

 

Kommissionens förslag Ändring 

32. betalningsinitieringstjänst: en 

betaltjänst som ger tillgång till ett 

betalkonto som tillhandahålls av en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör, där 

betalaren kan delta aktivt i 

betalningsinitieringen eller använda 

tredjepartsbetaltjänstleverantörens 

programvara, eller där 

betalningsinstrument kan användas av 

betalaren eller betalningsmottagaren för 

att överföra betalarens 

identifieringsinformation till den 
betaltjänstleverantör som förvaltar kontot. 

32. betalningsinitieringstjänst: en 

betaltjänst som ger tillgång till ett 

betalkonto där en betalningstransaktion 

initieras av en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör på begäran 

av betalaren, från ett betalkonto som 

betalaren innehar hos en 

kontoförvaltande betaltjänstleverantör. 

Ändring  54 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – led 33 

 

Kommissionens förslag Ändring 

33. kontoinformationstjänst: en betaltjänst 

där sammanställd och användarvänlig 

information lämnas till en 

betaltjänstanvändare om ett eller flera 

33. kontoinformationstjänst: en tjänst som 

tillhandahålls av en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör på 

begäran av betaltjänstanvändaren för att 



 

 

betalkonton som denne innehar hos en 

eller flera betaltjänstleverantörer som 

förvaltar kontona. 

lämna sammanställd information om ett 

eller flera betalkonton som 

betaltjänstanvändaren innehar hos en eller 

flera betaltjänstleverantörer. 

 

Ändring  55 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – led 38a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 38a. personliga 

säkerhetsbehörighetsuppgifter: 

information som används för att bekräfta 

en fysisk eller juridisk persons identitet. 

 

Ändring  56 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – led 38b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 38b. tredjepartsutgivare av 

betalningsinstrument: en icke-

kontoförvaltande betaltjänstleverantör 

som bedriver affärsverksamhet enligt 

punkt 3 eller 5 i bilaga I. 

 

Ändring  57 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – led 38c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 38c. 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. 



 

 

 

Ändring  58 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – led 38d (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 38d. känsliga betalningsuppgifter: 

uppgifter som skulle kunna användas för 

bedrägerier, med undantag av 

kontoinnehavarens namn och 

kontonumret, bestående av uppgifter som 

gör det möjligt att initiera en 

betalningsorder, uppgifter som används 

för autentisering, uppgifter som används 

för att beställa betalningsinstrument eller 

autentiseringsverktyg som ska skickas till 

kunder, samt uppgifter, parametrar och 

programvaror, som om de ändras kan 

inverka på den legitima partens förmåga 

att kontrollera betalningstransaktionerna, 

tillåta e-mandat eller kontrollera kontot. 

 

Ändring  59 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – led 38e (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 38e. inlösen av betalningstransaktion: en 

betaltjänst som tillhandahålls, direkt eller 

indirekt, av en betaltjänstleverantör som 

har ingått ett avtal med en 

betalningsmottagare om att denne ska 

acceptera och bearbeta 

betalningsmottagarens 

betalningstransaktioner som initierats av 

betalarens betalningsinstrument och som 

leder till att medel överförs till 

betalningsmottagaren. Tjänsten kan 

omfatta autentisering, auktorisation och 

andra betaltjänster som rör förvaltningen 

av finansiella flöden till 

betalningsmottagaren oavsett om 

betaltjänstleverantören innehar medlen 

för betalningsmottagarens räkning eller 



 

 

ej. 

 

Ändring  60 

Förslag till direktiv 

Artikel 5 – stycke 1 – led g 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(g) En beskrivning av den process som har 

införts för att övervaka, spåra och begränsa 

åtkomsten till känsliga betalningsuppgifter 

samt logiska och fysiska kritiska resurser, 
som nät, system och databaser. 

(g) En beskrivning av den process som har 

införts för att övervaka, spåra och begränsa 

åtkomsten till känsliga betalningsuppgifter 

som nät, system och databaser. 

 

Ändring  61 

Förslag till direktiv 

Artikel 5 – stycke 1 – led k 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(k) En beskrivning av de mekanismer för 

intern kontroll som sökanden har 

fastställt för att fullgöra skyldigheterna i 

fråga om penningtvätt och finansiering av 

terrorism enligt Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2005/60/EG45 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1781/200646. 

(k) För betalningsinstitut som ska 

uppfylla skyldigheterna i fråga om 

penningtvätt och finansiering av terrorism 

enligt Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2005/60/EG45 och 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1781/200646, en beskrivning av de 

mekanismer för intern kontroll som 

sökanden har fastställt för att uppfylla 

dessa skyldigheter. 

__________________ __________________ 

45Europaparlamentets 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, EUT L 309, 

25.11.2005, s. 15. 

45 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, EUT L 309, 

25.11.2005, s. 15. 

46 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1781/2006 av den 

15 november 2006 om information om 

betalaren som skall åtfölja överföringar av 

medel, EUT L 345, 8.12.2006, s. 1. 

46 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1781/2006 av den 

15 november 2006 om information om 

betalaren som skall åtfölja överföringar av 

medel, EUT L 345, 8.12.2006, s. 1. 

 



 

 

Ändring  62 

Förslag till direktiv 

Artikel 5 – stycke 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 3a. EBA ska, efter att ha hört en 

rådgivande panel, som inrättats i enlighet 

med artikel 41 i förordning (EU) nr 

1093/2010 och som representerar 

samtliga intressenter, inklusive 

intressenter som är verksamma utanför 

banksektorn, utarbeta förslag till tekniska 

standarder för tillsyn i syfte att närmare 

fastställa den information som ska 

tillhandahållas de behöriga 

myndigheterna i ansökningen om 

auktorisering som betalningsinstitut, 

inbegripet de krav som fastställs i punkt 1 

a, b, c, e och g till j. 

Ändring  63 

Förslag till direktiv 

Artikel 5 – punkt 3a - stycke 2 (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 EBA ska överlämna dessa förslag till 

tekniska standarder för tillsyn till 

kommissionen senast den ... . 

Ändring  64 

Förslag till direktiv 

Artikel 5 – punkt 3a - stycke 3 (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Kommissionen ska anta de förslag till 

tekniska standarder för tillsyn som avses i 

första stycket i enlighet med 

artiklarna 10–14 i förordning (EU) 

nr 1093/2010. 

Ändring  65 

Förslag till direktiv 

Artikel 9 – punkt 1 – inledningen 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Medlemsstaterna eller de behöriga 

myndigheterna ska kräva att ett 

betalningsinstitut som tillhandahåller 

någon betaltjänst och samtidigt bedriver 

annan affärsverksamhet som avses i 

artikel 17.1 c på följande sätt ska skydda 

alla medel som för genomförandet av 

betalningstransaktioner har tagits emot av 

betaltjänstanvändare eller genom en annan 

betaltjänstleverantör på något av följande 

sätt: 

1. Medlemsstaterna eller de behöriga 

myndigheterna ska kräva att ett 

betalningsinstitut som tillhandahåller 

någon betaltjänst som anges i bilaga 1 

eller utför någon sådan affärsverksamhet 

som avses i artikel 17.1 c på följande sätt 

ska skydda alla medel som för 

genomförandet av betalningstransaktioner 

har tagits emot av betaltjänstanvändare 

eller genom en annan betaltjänstleverantör 

på något av följande sätt: 

 

Ändring  66 

Förslag till direktiv 

Artikel 9 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(a) Medlen ska inte vid någon tidpunkt 

sammanblandas med de medel som innehas 

för någon annan fysisk eller juridisk 

persons räkning än betaltjänstanvändarnas 

och ska, när medlen fortfarande innehas av 

betalningsinstitutet men ännu inte har sänts 

till betalningsmottagaren eller överförts till 

en annan betaltjänstleverantör vid slutet av 

bankdagen efter den dag då medlen 

mottogs, deponeras på ett särskilt konto 

hos ett kreditinstitut eller investeras i säkra, 

likvida lågrisktillgångar i enlighet med vad 

hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 

fastställer, och i betaltjänstanvändarnas 

intresse hållas åtskilda i enlighet med 

nationell lagstiftning mot anspråk från 

betalningsinstitutets övriga kreditorer, 

särskilt vid insolvens. 

(a) Medlen ska inte vid någon tidpunkt 

sammanblandas med de medel som innehas 

för någon annan fysisk eller juridisk 

persons räkning än betaltjänstanvändarnas 

och ska, när medlen fortfarande innehas av 

betalningsinstitutet men ännu inte har sänts 

till betalningsmottagaren eller överförts till 

en annan betaltjänstleverantör vid slutet av 

bankdagen efter den dag då medlen 

mottogs, efter denna tidpunkt deponeras 

på ett särskilt konto hos ett kreditinstitut 

eller investeras i säkra, likvida 

lågrisktillgångar i enlighet med vad 

hemmedlemsstatens behöriga myndigheter 

fastställer, och i betaltjänstanvändarnas 

intresse hållas åtskilda i enlighet med 

nationell lagstiftning mot anspråk från 

betalningsinstitutets övriga kreditorer, 

särskilt vid insolvens. 

 

Ändring  67 

Förslag till direktiv 

Artikel 10 – punkt 3 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

3. Ett betalningsinstitut som enligt den 

nationella lagstiftningen i sin 

hemmedlemsstat är skyldig att ha ett säte 

ska ha sitt huvudkontor i den medlemsstat 

där det har sitt säte. 

3. Ett betalningsinstitut som enligt den 

nationella lagstiftningen i sin 

hemmedlemsstat är skyldigt att ha ett säte 

ska ha sitt huvudkontor i den medlemsstat 

där det har sitt säte och där det faktiskt 

utför sin affärsverksamhet. 

 

Ändring  68 

Förslag till direktiv 

Artikel 12 – punkt 1 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. De behöriga myndigheterna får endast 

återkalla en auktorisation som beviljats ett 

betalningsinstitut om institutet omfattas av 

något av följande fall: 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändring  69 

Förslag till direktiv 

Artikel 12 – punkt 1 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(d) skulle utgöra ett hot mot 

betalningssystemets stabilitet om det 

fortsatte att bedriva sin 

betaltjänstverksamhet, 

(d) skulle utgöra ett hot mot 

betalningssystemets stabilitet om det 

fortsatte att bedriva sin 

betaltjänstverksamhet, eller 

 

Ändring  70 

Förslag till direktiv 

Artikel 13 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Registret ska vidare identifiera och ange 

skälen till varje återkallelse av 

auktorisation, som gjorts av den behöriga 

myndigheten. 

 



 

 

Ändring  71 

Förslag till direktiv 

Artikel 14 – punkt 4 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

4. EBA ska utarbeta utkast till tekniska 

tillsynsstandarder på EU-nivå som 

fastställer tekniska krav för åtkomst till 

informationen i de offentliga registren som 

anges i artikel 13. EBA ska överlämna 

dessa förslag till tekniska 

tillsynsstandarder till kommissionen senast 

den […Två år efter det att detta direktiv 

trätt i kraft.]. 

4. EBA ska utarbeta förslag till tekniska 

tillsynsstandarder på EU-nivå som 

fastställer tekniska krav för åtkomst till 

informationen i de offentliga registren som 

anges i artikel 13 efter att ha hört den 

rådgivande panel som avses i artikel 5.3a.  

 EBA ska överlämna dessa förslag till 

tekniska standarder för tillsyn till 

kommissionen senast den […]…*. 

 *Två år efter det datum då detta direktiv 

träder i kraft. 

 

Ändring  72 

Förslag till direktiv 

Artikel 17 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. När betalningsinstitut tillhandahåller en 

eller flera av de betaltjänster, får de endast 

ha betalkonton som uteslutande används 

för betalningstransaktioner. 

Medlemsstaterna ska se till att tillgången 

till dessa betalkonton är proportionell. 

2. När betalningsinstitut tillhandahåller en 

eller flera av dessa betaltjänster, får de 

endast ha betalkonton som uteslutande 

används för betalningstransaktioner. 

Medlemsstaterna ska se till att 

betalningsinstitut beviljas tillgång till 

kreditinstitutens betal- och 

sparkontotjänster, på objektiva, icke-

diskriminerande och proportionella 

grunder. Denna tillgång ska vara 

tillräckligt omfattande så att 

betalningsinstituten obehindrat och 

effektivt kan tillhandahålla betaltjänster. 

 

Ändring  73 

Förslag till direktiv 

Artikel 21 – punkt 3 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

3. Om det i en medlemsstat finns mer än 

en myndighet med behörighet i frågor som 

omfattas av denna avdelning, ska 

medlemsstaterna försäkra sig om att 

myndigheterna har ett nära samarbete, så 

att de kan genomföra sina uppgifter på ett 

effektivt sätt. Detsamma ska gälla, om 

myndigheterna med behörighet i frågor 

enligt denna avdelning inte är behöriga 

myndigheter med ansvar för tillsyn av 

kreditinstitut. 

3. Om den myndighet med behörighet i 

frågor som omfattas av denna avdelning 

inte är behörig myndighet med ansvar för 

tillsyn över kreditinstitut, ska 

medlemsstaterna försäkra sig om att 

myndigheterna har ett nära samarbete, så 

att de kan genomföra sina uppgifter på ett 

effektivt sätt. 

 

Ändring  74 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(a) Kräva att betalningsinstitutet 

tillhandahåller all information som krävs 

för att övervaka efterlevnaden. 

(a) Kräva att betalningsinstitutet 

tillhandahåller all information som krävs 

för att övervaka efterlevnaden, genom att 

fatta formella beslut, specificera den 

rättsliga grunden och syftet med kravet, 

vilken information som krävs och när 

informationen senast ska ha lämnats. 

 

Ändring  75 

Förslag till direktiv 

Artikel 22 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 2a. Alla krav från medlemsstaternas 

behöriga myndigheter på information 

eller dokument ska göras på grundval av 

ett formellt beslut som anger den rättsliga 

grunden för beslutet, syftet med kravet, 

vilken information som krävs, när den 

senast ska lämnas och hur länge 

informationen eller dokumentet ska 

sparas. 

 



 

 

Ändring  76 

Förslag till direktiv 

Artikel 25 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 

ska samarbeta med varandra och, i 

lämpliga fall, med Europeiska 

centralbanken och medlemsstaternas 

nationella centralbanker, Europeiska 

bankmyndigheten samt andra relevanta 

behöriga myndigheter som utsetts enligt 

unionslagstiftning eller nationell 

lagstiftning som är tillämplig på 

betaltjänstleverantörer. 

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 

ska samarbeta med varandra och, i 

lämpliga fall, med Europeiska 

centralbanken och medlemsstaternas 

nationella centralbanker, Europeiska 

bankmyndigheten samt andra relevanta 

behöriga myndigheter som utsetts enligt 

unionslagstiftning eller nationell 

lagstiftning som är tillämplig på 

betaltjänstleverantörer. När dessa 

myndigheter bearbetar personuppgifter 

ska de specificera i vilket syfte de gör 

detta och hänvisa till lämplig rättslig 

grund i unionslagstiftningen. 

 

Ändring  77 

Förslag till direktiv 

Artikel 25 – punkt 2 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (da) Europol, som är unionens 

brottsbekämpande organ och ansvarar för 

att bistå och samordna en gemensam 

strategi för behöriga polismyndigheter i 

medlemsstaterna när det gäller kampen 

mot organiserad brottslighet, annan 

allvarlig brottslighet och terrorism, 

däribland förfalskning av euron, 

penningförfalskning och förfalskning av 

andra betalningsmedel. 

 

Ändring  78 

Förslag till direktiv 

Artikel 25 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 2a. EBA ska ha mandat att inleda och 



 

 

främja bindande medling för att lösa 

tvister mellan behöriga myndigheter till 

följd av utbyte av information. 

 

Ändring  79 

Förslag till direktiv 

Artikel 26 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 1a. Betalningsinstitut i EU som önskar 

tillhandahålla betaltjänster i en 

värdmedlemsstat ska inte påläggas 

ytterligare krav av medlemsstaterna som 

inte gäller för betalningsinstitut som 

auktoriserats av värdmedlemsstaten. 

 

Ändring  80 

Förslag till direktiv 

Artikel 26 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

3. De behöriga myndigheterna ska till 

varandra överlämna all väsentlig och/eller 

relevant information, särskilt vad gäller 

överträdelser eller misstänkta överträdelser 

från ombud, filialer eller enheter vars 

verksamhet har utkontrakterats. De 

behöriga myndigheterna ska i detta 

avseende på begäran lämna all relevant 

information och på eget initiativ all 

väsentlig information. 

3. De behöriga myndigheterna ska till 

varandra överlämna all väsentlig och/eller 

relevant information, särskilt vad gäller 

överträdelser eller misstänkta överträdelser 

från ombud, filialer eller enheter vars 

verksamhet har utkontrakterats. De 

behöriga myndigheterna ska i detta 

avseende på begäran lämna all relevant 

information och på eget initiativ all 

väsentlig information. Om personuppgifter 

bevaras, ska de behöriga myndigheterna 

inte lagra personuppgifter längre än tio 

år. Lagringen av personuppgifter ska 

under alla omständigheter uppfylla 

kraven i direktiv 95/46/EG. 

 

Ändring  81 

Förslag till direktiv 

Artikel 26 – punkt 5 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

5. Europeiska bankmyndigheten ska i 

enlighet med artikel 16 i förordning (EU) 

nr 1093/2010 utfärda riktlinjer för behöriga 

myndigheter om vilka faktorer som ska 

beaktas vid beslut om huruvida 

etableringsrätten eller friheten att 

tillhandahålla tjänster omfattar den 

verksamhet som betalningsinstitutet har 

uppgett att det har för avsikt att 

tillhandahålla i en annan medlemsstat 

enligt punkt 1 i denna artikel. Dessa 

riktlinjer ska utfärdas den [Två år efter det 

att detta direktiv trätt i kraft.]. 

5. Europeiska bankmyndigheten ska i 

enlighet med artikel 16 i förordning (EU) 

nr 1093/2010 utfärda riktlinjer för behöriga 

myndigheter om vilka faktorer som ska 

beaktas vid beslut om huruvida 

etableringsrätten eller friheten att 

tillhandahålla tjänster omfattar den 

verksamhet som betalningsinstitutet har 

uppgett att det har för avsikt att 

tillhandahålla i en annan medlemsstat 

enligt punkt 1 i denna artikel. Dessa 

riktlinjer ska utfärdas senast den …*. 

 ______________ 

 

 * Tolv månader efter det datum då denna 

förordning trätt i kraft. 
 

Ändring  82 

Förslag till direktiv 

Artikel 27 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(a) Genomsnittet av de föregående tolv 

månadernas sammanlagda 

betalningstransaktioner som den berörda 

personen genomfört, inklusive varje ombud 

som den tar fullt ansvar för, inte överstiger 

1 miljon euro per månad; detta krav ska 

bedömas med hänsyn till de förväntade 

totala betalningstransaktionerna i dennes 

affärsplan om inte de behöriga 

myndigheterna kräver en ändring i denna 

plan. 

(a) Genomsnittet av de föregående tolv 

månadernas sammanlagda 

betalningstransaktioner som den berörda 

personen genomfört eller initierat, 

inklusive varje ombud som den tar fullt 

ansvar för, inte överstiger 1 miljon euro per 

månad; detta krav ska bedömas med 

hänsyn till de förväntade totala 

betalningstransaktionerna i dennes 

affärsplan om inte de behöriga 

myndigheterna kräver en ändring i denna 

plan. 

 

Ändring  83 

Förslag till direktiv 

Artikel 31 – punkt 2a (ny) 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 2a. Medlemsstaterna ska se till att 

enskilda personer får tillgång till lämplig 

information om behandlingen av 

personuppgifter i enlighet med nationella 

bestämmelser för genomförande av 

artiklarna 10 och 11 i direktiv 95/46/EG 

och med artikel 11 i förordning (EG) 

nr 45/2001. 

 

Ändring  84 

Förslag till direktiv 

Artikel 33 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

3. När betaltjänstleverantören får ta ut 

avgifter för information i enlighet med 

punkt 2, ska avgifterna vara rimliga och stå 

i proportion till betaltjänstleverantörens 

faktiska kostnader. 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändring  85 

Förslag till direktiv 

Artikel 33 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 3a. Medlemsstaterna ska se till att 

konsumenter som byter till ett nytt 

betalkonto kan erhålla, på begäran och 

för en rimlig avgift, en förteckning på ett 

varaktigt medium från den överförande 

betaltjänstleverantören över de 

transaktioner som utfördes på det tidigare 

betalkontot. 

 

Ändring  86 

Förslag till direktiv 

Artikel 34 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Medlemsstaterna får föreskriva att 

bevisbördan ska ligga på 

betaltjänstleverantören när det gäller att 

visa att denne har uppfyllt 

informationskraven i denna avdelning. 

Medlemsstaterna ska föreskriva att 

bevisbördan ska ligga på 

betaltjänstleverantören när det gäller att 

visa att denne har uppfyllt kraven på 

information i denna avdelning. 

 

Ändring  87 

Förslag till direktiv 

Artikel 37 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Medlemsstaterna ska kräva att 

betaltjänstleverantören innan 

betaltjänstanvändaren är bunden av ett 

avtal om en enstaka betaltjänst eller ett 

erbjudande om en sådan tjänst, på ett 

lättåtkomligt sätt ger betaltjänstanvändaren 

tillgång till den information och de villkor 

som närmare anges i artikel 38. 

Betaltjänstleverantören ska på 

betaltjänstanvändarens begäran 

tillhandahålla informationen och villkoren 

på papper eller något annat varaktigt 

medium. Informationen och villkoren ska 

vara enkla att förstå och uttryckas klart och 

lättbegripligt på ett språk som är officiellt 

språk i den medlemsstat där betaltjänsten 

erbjuds, eller på något annat språk som 

parterna kommit överens om. 

1. Medlemsstaterna ska kräva att 

betaltjänstleverantören innan 

betaltjänstanvändaren är bunden av ett 

avtal om en enstaka betaltjänst eller ett 

erbjudande om en sådan tjänst, på ett 

lättåtkomligt sätt ger betaltjänstanvändaren 

tillgång till den information och de villkor 

som närmare anges i artikel 38 med 

avseende på dennes egna tjänster. 

Betaltjänstleverantören ska på 

betaltjänstanvändarens begäran 

tillhandahålla informationen och villkoren 

på papper eller något annat varaktigt 

medium. Informationen och villkoren ska 

vara enkla att förstå och uttryckas klart och 

lättbegripligt på ett språk som är officiellt 

språk i den medlemsstat där betaltjänsten 

erbjuds, eller på något annat språk som 

parterna kommit överens om. 

 

Ändring  88 

Förslag till direktiv 

Artikel 37 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 2a. Medlemsstaterna ska kräva att om en 

betalningsorder initieras av en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör, ska 

denne ge betaltjänstanvändaren tillgång 

till den information och de villkor som 



 

 

avses i artikel 38. Informationen och 

villkoren ska uttryckas i klar och 

lättbegriplig form på ett språk som är 

officiellt språk i den medlemsstat där 

betaltjänsten erbjuds, eller på något annat 

språk som parterna kommit överens om. 

 

Ändring  89 

Förslag till direktiv 

Artikel 38 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. När det gäller 

betalningsinitieringstjänster ska 

medlemsstaterna se till att 

tredjepartsbetaltjänstleverantören lämnar 

information till betalaren om den erbjudna 

tjänsten samt kontaktuppgifter avseende 

tredjepartsbetaltjänstleverantören. 

2. När det gäller 

betalningsinitieringstjänster ska 

medlemsstaterna se till att 

tredjepartsbetaltjänstleverantören, innan 

tjänsten initieras, lämnar betalaren 

följande tydliga och uttömmande 
information: 

 a) Tredjepartsbetaltjänstleverantörens 

kontaktuppgifter och 

registreringsnummer och namnet på den 

ansvariga tillsynsmyndigheten. 

 b) Om tillämpligt, den längsta tidsfrist 

inom vilken betalningsordern ska 

initieras.  

 c) Alla eventuella avgifter som 

betaltjänstanvändaren ska betala till 

tredjepartsbetaltjänstleverantören och, i 

tillämpliga fall, en specificering av 

beloppen för alla avgifter. 

 d) I tillämpliga fall, den faktiska 

växelkurs eller referensväxelkurs som ska 

gälla. 

Ändring  90 

Förslag till direktiv 

Artikel 39 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändring 

När en tredjepartsbetaltjänstleverantör 

initierar en betalningsorder på betalarens 

begäran ska den till betalaren och i 

När en tredjepartsbetaltjänstleverantör 

initierar en betalningsorder på betalarens 

begäran ska den till betalaren och i 



 

 

förekommande fall betalningsmottagaren 

omedelbart efter initieringen tillhandahålla 

eller göra tillgängliga följande uppgifter: 

förekommande fall betalningsmottagaren 

omedelbart efter initieringen tillhandahålla 

eller göra tillgängliga följande uppgifter på 

ett klart och otvetydigt sätt: 

 

Ändring  91 

Förslag till direktiv 

Artikel 39 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(a) En bekräftelse av att betalningsordern 

initierats med betalarens 

betaltjänstleverantör som förvaltar 

betalarens konto. 

(a) En bekräftelse av att 

betalningstransaktionen initierats med 

betalarens betaltjänstleverantör som 

förvaltar betalarens konto. 

 

Ändring  92 

Förslag till direktiv 

Artikel 39 – punkt 1 - led d 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(d) I tillämpliga fall 

betalningstransaktionens alla avgiftsbelopp 

och, i tillämpliga fall, en specificering av 

beloppen. 

(d) I tillämpliga fall 

betalningstransaktionens alla avgiftsbelopp 

som ska betalas till 

tredjepartsbetaltjänstleverantören med 

varje enskilt avgiftsbelopp angett i detalj. 

 

Ändring  93 

Förslag till direktiv 

Artikel 39 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Denna artikel påverkar inte de 

skyldigheter i fråga om uppgiftsskydd som 

gäller för 

tredjepartsbetaltjänstleverantören och 

betalningsmottagaren. 

Ändring  94 

Förslag till direktiv 

Artikel 41 – inledningen 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Omedelbart efter det att betalningsordern 

tagits emot ska betalarens 

betaltjänstleverantör på samma sätt som 

anges i artikel 37.1 lämna eller göra 

tillgängliga för betalaren samtliga följande 

uppgifter: 

Omedelbart efter det att betalningsordern 

tagits emot ska den kontoförvaltande 

betaltjänstleverantören på samma sätt som 

anges i artikel 37.1 lämna eller göra 

tillgängliga för betalaren samtliga följande 

uppgifter med avseende på leverantörens 

egna tjänster: 

Ändring  95 

Förslag till direktiv 

Artikel 42 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Omedelbart efter det att 

betalningstransaktionen genomförts ska 

betalningsmottagarens betaltjänstleverantör 

på samma sätt som anges i artikel 37.1 

lämna eller göra tillgänglig för 

betalningsmottagaren samtliga följande 

uppgifter: 

Omedelbart efter det att 

betalningstransaktionen genomförts ska 

betalningsmottagarens betaltjänstleverantör 

på samma sätt som anges i artikel 37.1 

lämna eller göra tillgänglig för 

betalningsmottagaren samtliga följande 

uppgifter om sina egna tjänster, då denne 

direkt förfogar över dessa: 

 

Ändring  96 

Förslag till direktiv 

Artikel 44 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Medlemsstaterna ska kräva att 

betaltjänstleverantören på papper eller via 

något annat varaktigt medium lämnar den 

information och de villkor som närmare 

anges i artikel 45 till betaltjänstanvändaren, 

i god tid innan en denne binds av något 

ramavtal eller erbjudande. Informationen 

och villkoren ska vara enkla att förstå och 

uttryckas klart och lättbegripligt på ett 

språk som är officiellt språk i den 

medlemsstat där betaltjänsten erbjuds, eller 

på något annat språk som parterna kommit 

överens om. 

1. Medlemsstaterna ska kräva att 

betaltjänstleverantören på papper eller via 

något annat varaktigt medium 

tillgängliggör eller, på 

betaltjänstleverantörens begäran, lämnar 

den information och de villkor som 

närmare anges i artikel 45 till 

betaltjänstanvändaren, i god tid innan en 

denne binds av något ramavtal eller 

erbjudande. Informationen och villkoren 

ska vara enkla att förstå och uttryckas klart 

och lättbegripligt på ett språk som är 

officiellt språk i den medlemsstat där 

betaltjänsten erbjuds, eller på något annat 



 

 

språk som parterna kommit överens om. 

Ändring  97 

Förslag till direktiv 

Artikel 45 – led 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(а) En beskrivning av huvuddragen i den 

betaltjänst som tillhandahålls. 

(а) En tydlig beskrivning av huvuddragen i 

den betaltjänst som tillhandahålls. 

 

Ändring  98 

Förslag till direktiv 

Artikel 45 – led 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(c) Vilken form och vilket förfarande som 

används för att godkänna initiering eller 

genomförande av en betalningstransaktion 

och för återkallande av detta godkännande 

i enlighet med artiklarna 57 och 71. 

(c) Vilken form och vilket förfarande som 

används för att godkänna initiering av en 

betalningsorder eller genomförande av en 

betalningstransaktion och för återkallande 

av detta godkännande i enlighet med 

artiklarna 57 och 71. 

Ändring  99 

Förslag till direktiv 

Artikel 45 – led 6 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(a) Om så avtalats, uppgift om att 

betaltjänstanvändaren ska anses ha godkänt 

de ändrade villkoren i enlighet med 

artikel 47, om denne innan de föreslås 

träda i kraft inte underrättar 

betaltjänstleverantören om att 

vederbörande inte godkänner dem. 

(a) Om så avtalats, förutom när ändringen 

klart och otvetydigt är mer fördelaktig för 

betaltjänstanvändarna i enlighet med 

artikel 47.2, uppgift om att 

betaltjänstanvändaren ska anses ha godkänt 

de ändrade villkoren i enlighet med artikel 

47, om denne innan de föreslås träda i kraft 

inte underrättar betaltjänstleverantören om 

att vederbörande inte godkänner dem, då 

sådana underrättelser är utan verkan om 

förändringen klart och otvetydigt är mer 

gynnsam för betaltjänstanvändaren. 

 



 

 

Ändring  100 

Förslag till direktiv 

Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Minst två månader före den dag som de 

föreslås börja tillämpas ska 

betaltjänstleverantören föreslå de 

eventuella ändringar av ramavtalet liksom 

av den information och villkoren enligt 

artikel 45, på samma sätt som anges i 

artikel 44.1. 

1. Minst två månader före den dag som de 

föreslås börja tillämpas ska 

betaltjänstleverantören föreslå de 

eventuella ändringar av ramavtalet, som 

inte klart och tydligt är fördelaktigare för 

betaltjänstanvändarna, liksom av den 

information och villkoren enligt artikel 45, 

på samma sätt som anges i artikel 44.1. 

 

Ändring  101 

Förslag till direktiv 

Artikel 47 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Ändringar av räntesatser eller 

växelkurser får tillämpas omedelbart och 

utan underrättelse, om denna rättighet har 

avtalats i ramavtalet och ändringarna 

grundas på den avtalade 

referensräntesatsen eller 

referensväxelkursen enligt artikel 45.3 b 

och c. Betaltjänstanvändaren ska snarast 

möjligt informeras om alla ändringar av 

räntesatsen på samma sätt som anges i 

artikel 44.1, såvida inte parterna har avtalat 

om att informationen ska lämnas eller 

göras tillgänglig med viss regelbundenhet 

eller på visst sätt. Ändringar av räntesatsen 

eller växelkursen som är fördelaktigare för 

betaltjänstanvändarna får dock tillämpas 

utan underrättelse. 

2. Ändringar av räntesatser eller 

växelkurser får tillämpas omedelbart och 

utan underrättelse, om denna rättighet har 

avtalats i ramavtalet och ändringarna av 

räntesatsen eller växelkursen grundas på 

den avtalade referensräntesatsen eller 

referensväxelkursen enligt artikel 45.3 b 

och c. Betaltjänstanvändaren ska snarast 

möjligt informeras om alla ändringar av 

räntesatsen på samma sätt som anges i 

artikel 44.1, såvida inte parterna har avtalat 

om att informationen ska lämnas eller 

göras tillgänglig med viss regelbundenhet 

eller på visst sätt. Ändringar av räntesatsen 

eller växelkursen som är fördelaktigare för 

betaltjänstanvändarna, och ändringar av 

ramavtalen som klart och tydligt är 

fördelaktigare för betaltjänstanvändarna, 
får dock tillämpas utan underrättelse 

 

Ändring  102 

Förslag till direktiv 

Artikel 48 – punkt 2 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Att avsluta ett ramavtal som ingåtts på 

bestämd tid av mer än tolv månader eller 

på obestämd tid ska vara kostnadsfritt för 

betaltjänstanvändaren efter tolv månader. I 

alla andra fall ska avgifterna för 

avslutandet vara rimliga och stå i 

proportion till kostnaderna. 

2. Att avsluta ett ramavtal ska vara 

kostnadsfritt för betaltjänstanvändaren. 

 

Ändring  103 

Förslag till direktiv 

Artikel 50 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Ramavtal får innehålla villkoret att 

informationen enligt punkt 1 regelbundet 

ska lämnas eller göras tillgänglig minst en 

gång i månaden och på ett överenskommet 

sätt så att betalaren kan lagra och återskapa 

informationen i oförändrad form. 

2. Ramavtal ska innehålla villkoret att 

informationen enligt punkt 1 regelbundet 

ska lämnas eller göras tillgänglig minst en 

gång i månaden, kostnadsfritt och på ett 

överenskommet sätt så att betalaren kan 

lagra och återskapa informationen i 

oförändrad form. 

 

Ändring  104 

Förslag till direktiv 

Artikel 50 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

3. Medlemsstaterna får emellertid kräva att 

betaltjänstleverantörerna en gång i 

månaden avgiftsfritt tillhandahåller denna 

information på papper. 

3. Medlemsstaterna får emellertid kräva att 

betaltjänstleverantörerna en gång i 

månaden avgiftsfritt tillhandahåller denna 

information på papper eller annat 

varaktigt medium. 

 

Ändring  105 

Förslag till direktiv 

Artikel 51 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(a) En uppgift som gör det möjligt för (a) En uppgift som gör det möjligt för 



 

 

betalningsmottagaren att identifiera 

betalningstransaktionen och betalaren, om 

så är lämpligt, samt information som 

överförts tillsammans med 

betalningstransaktionen. 

betalningsmottagaren att identifiera 

betalningstransaktionen och betalaren, 

samt information som överförts 

tillsammans med betalningstransaktionen. 

 

Ändring  106 

Förslag till direktiv 

Artikel 51 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

3. Medlemsstaterna får emellertid kräva att 

betaltjänstleverantörerna en gång i 

månaden avgiftsfritt tillhandahåller denna 

information på papper. 

3. Medlemsstaterna får emellertid kräva att 

betaltjänstleverantörerna en gång i 

månaden avgiftsfritt tillhandahåller denna 

information på papper eller annat 

varaktigt medium. 

 

Ändring  107 

Förslag till direktiv 

Artikel 52 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Om en valutakonverteringstjänst erbjuds 

före initierandet av betalningstransaktionen 

och om denna tjänst erbjuds på 

försäljningsplatsen eller av 

betalningsmottagaren, ska den part som 

erbjuder betalaren tjänsten för betalaren 

uppge alla avgifter samt den växelkurs som 

ska användas för konvertering av 

betalningstransaktionen. 

2. Om en valutakonverteringstjänst erbjuds 

före initierandet av betalningstransaktionen 

och om denna tjänst erbjuds i 

uttagsautomater, på försäljningsplatsen 

eller av betalningsmottagaren, ska den part 

som erbjuder betalaren tjänsten för 

betalaren uppge alla avgifter samt den 

växelkurs som ska användas för 

konvertering av betalningstransaktionen. 

 

Ändring  108 

Förslag till direktiv 

Artikel 53 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Om en betaltjänstleverantör eller en 

tredje part begär en avgift vid användning 

av ett visst betalningsinstrument, ska 

denne underrätta betaltjänstanvändaren 

utgår 



 

 

om detta innan betalningstransaktionen 

initieras. 

 

Ändring  109 

Förslag till direktiv 

Artikel 53 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 2a. Om en betaltjänstleverantör har rätt 

att lägga över tredjepartskostnader på 

betalaren, är betalaren endast skyldig att 

betala för dessa om den totala summan 

meddelades innan 

betalningstransaktionen initierades. 

 

Ändring  110 

Förslag till direktiv 

Artikel 55 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Betaltjänstleverantören får inte ta ut 

någon avgift av betaltjänstanvändaren för 

fullgörandet av sina 

informationsskyldigheter eller 

korrigeringsåtgärder och förebyggande 

åtgärder enligt denna avdelning, såvida inte 

annat föreskrivs i artiklarna 70.1, 71.5 och 

79.2. Betaltjänstanvändaren och 

betaltjänstleverantören ska komma överens 

om dessa avgifter, som ska vara rimliga 

och stå i proportion till 

betaltjänstleverantörens faktiska kostnader. 

1. Betaltjänstleverantören får inte ta ut 

någon avgift av betaltjänstanvändaren för 

fullgörandet av sina 

informationsskyldigheter eller 

korrigeringsåtgärder och förebyggande 

åtgärder enligt denna avdelning, såvida inte 

annat föreskrivs i artiklarna 70.1, 71.5 och 

79.2. Betaltjänstanvändaren och 

betaltjänstleverantören ska komma överens 

om dessa avgifter, som ska vara rimliga 

och stå i proportion till 

betaltjänstleverantörens faktiska kostnader. 

Betaltjänstleverantören ska på begäran 

meddela de faktiska kostnaderna för 

betalningstransaktionen. 

 

Ändring  111 

Förslag till direktiv 

Artikel 55 – punkt 3 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

3. Betaltjänstleverantören får inte hindra 

betalningsmottagaren att av betalaren 

begära en avgift, erbjuda en nedsättning 

eller på annat sätt styra betalaren mot 

användning av ett visst 

betalningsinstrument. Eventuella avgifter 

som tillämpas får emellertid inte 

överskrida betalningsmottagarens 

kostnader för att använda ett visst 

betalningsinstrument. 

3. Betaltjänstleverantören får inte hindra 

betalningsmottagaren att av betalaren 

begära en avgift, erbjuda en nedsättning 

eller på annat sätt styra betalaren mot 

användning av ett visst 

betalningsinstrument. Eventuella avgifter 

som tillämpas ska emellertid inte 

överskrida betalningsmottagarens direkta 

kostnader för att använda ett visst 

betalningsinstrument. 

 

Ändring  112 

Förslag till direktiv 

Artikel 55 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 4a. Utan att det påverkar bestämmelserna 

i punkt 4, får medlemsstaterna föreskriva 

att betalningsmottagaren inte får begära 

några avgifter för användningen av ett 

betalningsinstrument. 

 

Ändring  113 

Förslag till direktiv 

Artikel 57 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Godkännande att genomföra en 

betalningstransaktion eller en serie 

betalningstransaktioner ska lämnas i den 

form som avtalats mellan betalaren och 

dennes betaltjänstleverantör. Godkännande 

kan också ges direkt eller indirekt via 

betalningsmottagaren. Betalaren ska också 

anses ha godkänt genomförandet av en 

betalningstransaktion, om denne 

auktoriserar en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör att initiera 

en betalningstransaktion med den 

kontoförvaltande betaltjänstleverantören. 

2. Godkännande att genomföra en 

betalningstransaktion eller en serie 

betalningstransaktioner (inklusive 

autogirering) ska lämnas i den form som 

avtalats mellan betalaren och dennes 

betaltjänstleverantör. Godkännande kan 

också ges direkt eller indirekt via 

betalningsmottagaren. Betalaren ska också 

anses ha godkänt genomförandet av en 

betalningstransaktion, om denne 

auktoriserar en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör att initiera 

en betalningstransaktion med en 

kontoförvaltande betaltjänstleverantör 



 

 

som förvaltar ett konto som innehas av 

betalaren. 

 

Ändring  114 

Förslag till direktiv 

Artikel 58 – rubriken 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Tredjepartsbetaltjänstleverantörers 
tillgång till och användning av 

betalkontoinformation 

Tillgång till och användning av 

betalkontoinformation för 

tredjepartsbetaltjänstleverantörer och 

tredjepartsutgivare av 

betalningsinstrument 

 

Ändring  115 

Förslag till direktiv 

Artikel 58 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Medlemsstaterna ska se till att betalaren 

har rätt att utnyttja en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör för 

betaltjänster som möjliggör tillgång till 

betalkonton enligt punkt 7 i bilaga I. 

1. Medlemsstaterna ska se till att betalaren, 

förutsatt att denna innehar ett betalkonto 

som kan utnyttjas via internet, har rätt att 

utnyttja en auktoriserad 

tredjepartsbetaltjänstleverantör för 

betaltjänster som möjliggör tillgång till 

betalkonton enligt punkt 7 i bilaga I. 

Medlemsstaterna ska se till att betalaren 

har rätt att utnyttja en auktoriserad 

tredjepartsutgivare av 

betalningsinstrument för att få ett 

betalningsinstrument som möjliggör 

betalningstransaktioner. 

 

Ändring  116 

Förslag till direktiv 

Artikel 58 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 1a. Den kontoförvaltande 

betaltjänstleverantören ska inte neka en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör eller 



 

 

tredjepartsutgivare av ett 

betalningsinstrument tillträde enligt 

denna artikel om denna har auktoriserats 

att genomföra en viss betalning för 

betalarens räkning, under förutsättning 

att betalaren uttryckligen ger sitt 

godkännande i enlighet med artikel 57. 

 

Ändring  117 

Förslag till direktiv 

Artikel 58 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 1b. Betalningsmottagare som erbjuder 

betalare möjligheten att utnyttja 

tredjepartsbetaltjänstleverantörer eller 

tredjepartsutgivare av 

betalningsinstrument ska klart och tydligt 

tillhandahålla betalarna information om 

sådana trepartsbetaltjänstleverantörer, 

inbegripet deras registreringsnummer och 

namnet på deras ansvariga 

tillsynsmyndighet. 

 

Ändring  118 

Förslag till direktiv 

Artikel 58 – punkt 2 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Om betalaren har auktoriserat en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör att 

tillhandahålla betaltjänster enligt punkt 1 

ska denne ha följande skyldigheter: 

(Berör inte den svenska versionen.) 

 

Ändring  119 

Förslag till direktiv 

Artikel 58 – punkt 2 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(a) Sörja för att 

betalningstjänstanvändarens personliga 

(a) Sörja för att 

betalningstjänstanvändarens personliga 



 

 

säkerhetsanordningar inte är tillgängliga 

för andra parter. 

säkerhetsbehörighetsuppgifter inte är 

tillgängliga för andra parter. 

 

Ändring  120 

Förslag till direktiv 

Artikel 58 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(b) Själv kunna autentisera sig på ett 

otvetydigt sätt gentemot den eller de 

betaltjänstleverantörer som förvaltar 

kontoninnehavaren konto. 

(b) Varje gång en betalning initieras eller 

kontoinformation samlas in, själv kunna 

autentisera sig på ett otvetydigt sätt 

gentemot den eller de 

betaltjänstleverantörer som förvaltar 

kontoinnehavarens konto 

 

Ändring  121 

Förslag till direktiv 

Artikel 58 – punkt 2 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(c) Inte lagra känsliga betalningsuppgifter 

eller personliga 

säkerhetsbehörighetsuppgifter som tillhör 

betaltjänstanvändaren. 

(c) Inte lagra personliga 

säkerhetsbehörighetsuppgifter som tillhör 

betaltjänstanvändaren. 

 

Ändring  122 

Förslag till direktiv 

Artikel 58 – punkt 2 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 (ca) Inte använda uppgifter för andra 

ändamål än de som uttryckligen krävs av 

betalaren. 

 

Ändring  123 

Förslag till direktiv 

Artikel 58 – punkt 3a (ny) 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 3a. Om en tredjepartsutgivare av 

betalningsinstrument har gett betalaren 

tillgång till ett betalningsinstrument och 

betalaren har tillåtit denne att kontrollera 

om det finns tillräckliga medel för en 

angiven betalningstransaktion på ett 

specifikt betalkonto som betalaren har, 

ska den betaltjänstleverantör som 

förvaltar det specifika betalkontot lämna 

sådan information till 

tredjepartsutgivaren av 

betalningsinstrumentet omedelbart vid 

mottagandet av betalarens 

betalningsorder. Informationen om 

tillgången till tillräckliga medel bör bestå 

av ett svar i form av ett enkelt ”ja” eller 

”nej” och inte av kontoutdrag, i enlighet 

med direktiv 95/46/EG. 

 

Ändring  124 

Förslag till direktiv 

Artikel 58 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändring 

4. Kontoförvaltande betaltjänstleverantörer 

får inte utan objektiva skäl behandla 

betalningsorder som överförs via en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör på ett 

skiljaktigt sätt när det gäller val av tidpunkt 

och prioritering jämfört med 

betalningsorder som betalaren överför 

direkt. 

4. Kontoförvaltande betaltjänstleverantörer 

får inte utan objektiva skäl behandla 

betalningsorder som överförs via en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör eller en 

tredjepartsutgivare av 

betalningsinstrument på ett skiljaktigt sätt, 

särskilt när det gäller val av tidpunkt och 

prioritering eller avgifter jämfört med 

betalningsorder som betalaren överför 

direkt. 

 

Ändring  125 

Förslag till direktiv 

Artikel 58 – punkt 4a (ny) 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 4a. Tredjepartsbetaltjänstleverantörer ska 

inte åläggas att ingå avtalsförhållanden 

med kontoförvaltande 

betaltjänstleverantörer i samband med 

initiering av betalningar eller 

kontoinformationstjänster. 

 

Ändring  126 

Förslag till direktiv 

Artikel 58 – punkt 4b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 4b. Medlemsstaterna ska se till att 

betaltjänstanvändaren, så snart 

gemensamma och säkra öppna 

kommunikationsstandarder har inrättats 

och genomförts av den kontoförvaltande 

betaltjänstleverantören för 

tredjepartsbetaltjänstleverantörers kunder 

i enlighet med artikel 94a, får använda 

den säkraste och mest aktuella tekniska 

lösningen i samband med initieringen av 

e-betalningstransaktioner via 

tredjepartsbetaltjänstleverantörer. 

 

Ändring  127 

Förslag till direktiv 

Artikel 59 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Artikel 59 utgår 

Tillgång till och användning av 

betalkontoinformation för 

tredjepartsutgivare av 

betalningsinstrument  

 

1. Medlemsstaterna ska sörja för att 

betalaren har rätt att utnyttja en 

tredjepartsutgivare av 

betalningsinstrument för att få 

betalkortstjänster. 

 



 

 

2. Om en tredjepartsutgivare av 

betalningsinstrument har gett betalaren 

tillgång till ett betalningsinstrument och 

betalaren har tillåtit denne att kontrollera 

om det finns tillräckliga medel för en 

angiven betalningstransaktion på ett 

specifikt betalkonto som betalaren har, 

ska den betaltjänstleverantör som 

förvaltar det specifika betalkontot lämna 

sådan information till 

tredjepartsutgivaren av 

betalningsinstrumentet omedelbart vid 

mottagandet av betalarens 

betalningsorder. 

 

3. Kontoförvaltande 

betaltjänstleverantörer får inte utan 

objektiva skäl behandla betalningsorder 

som överförs via en tredjepartsutgivare av 

ett betalningsinstrument på ett skiljaktigt 

sätt när det gäller val av tidpunkt och 

prioritering jämfört med betalningsorder 

som betalaren överför direkt och 

personligen. 

 

 

Ändring  128 

Förslag till direktiv 

Artikel 61 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Vid tillämpningen av punkt 1 a ska 

betaltjänstanvändaren, så snart denne 

mottar ett betalningsinstrument, vidta alla 

rimliga åtgärder för att skydda dess 

specifika säkerhetsanordningar. 

Betaltjänstanvändarens skyldigheter att 

vara aktsam ska inte hindra användning av 

betalningsinstrument och betalningstjänster 

som är tillåtna enligt detta direktiv. 

2. Vid tillämpningen av punkt 1 a ska 

betaltjänstanvändaren, så snart denne 

mottar ett betalningsinstrument, vidta alla 

rimliga åtgärder för att skydda sina 

personliga säkerhetsbehörighetsuppgifter. 

Betaltjänstanvändarens skyldigheter att 

vara aktsam ska inte hindra användning av 

betalningsinstrument och betalningstjänster 

som är tillåtna enligt detta direktiv. 

 

Ändring  129 

Förslag till direktiv 

Artikel 62 – punkt 1 – led a 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(a) Förvissa sig om att 

betalningsinstrumentets specifika 

säkerhetsanordningar inte är tillgängliga 

för andra än den betaltjänstanvändare som 

har rätt att använda det, utan att detta 

påverkar betaltjänstanvändarens 

skyldigheter enligt artikel 61. 

(a) Förvissa sig om att 

betalningsinstrumentets personliga 

säkerhetsbehörighetsuppgifter verkligen 

är säkra och inte är tillgängliga för andra 

än den betaltjänstanvändare som har rätt att 

använda det, utan att detta påverkar 

betaltjänstanvändarens skyldigheter enligt 

artikel 61. 

 

Ändring  130 

Förslag till direktiv 

Artikel 62 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Betaltjänstleverantören ska svara för 

risken att skicka betalningsinstrumentet till 

betalaren eller att skicka personliga 

säkerhetsanordningar som hör till det. 

2. Betaltjänstleverantören ska bära risken 

att skicka betalningsinstrumentet till 

betalaren eller att skicka personliga 

säkerhetsbehörighetsuppgifter som hör till 

det. 

 

Ändring  131 

Förslag till direktiv 

Artikel 63 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Om en tredjepartsbetaltjänstleverantör 

deltar ska betaltjänstanvändaren också få 

rättelse av den kontoförvaltande 

betaltjänstleverantören i enlighet med 

punkt 1 i denna artikel, utan att det 

påverkar artiklarna 65.2 och 80.1. 

2. Om betaltjänstanvändaren har valt att 

utnyttja en tredjepartsbetaltjänstleverantör 

ska betaltjänstanvändaren underrätta 

denna och informera den 

kontoförvaltande betaltjänstleverantören. 

Betaltjänstanvändaren ska få rättelse av 

den kontoförvaltande 

betaltjänstleverantören i enlighet med 

punkt 1 i denna artikel, utan att det 

påverkar artiklarna 65.2 och 80.1. 

 

Ändring  132 

Förslag till direktiv 

Artikel 63 – punkt 2a (ny) 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 2a. Betaltjänstanvändaren ska till sin 

kontoförvaltande betaltjänstleverantör 

rapportera alla kända incidenter som 

påverkar betaltjänstanvändaren i 

samband med dennes utnyttjande av en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör eller en 

tredjepartsutgivare av 

betalningsinstrument. Den 

kontoförvaltande betaltjänstleverantören 

ska underrätta de nationella behöriga 

myndigheterna om alla incidenter som 

inträffar. De nationella behöriga 

myndigheterna ska därefter följa de 

förfaranden som fastställts av EBA, i nära 

samarbete med ECB, i enlighet med 

artikel 85. 

 

Ändring  133 

Förslag till direktiv 

Artikel 64 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Om en betaltjänstanvändare nekar till att 

ha auktoriserat en genomförd 

betalningstransaktion eller hävdar att 

betalningstransaktionen inte har 

genomförts på korrekt sätt, ska 

medlemsstaterna kräva att 

betaltjänstanvändarens 

betaltjänstleverantör och i förekommande 

fall tredjepartsbetaltjänstleverantören om 

en sådan deltar, ska kunna styrka att 

betalningstransaktionen har autentiserats, 

registrerats korrekt, kontoförts och inte 

påverkats av ett tekniskt fel eller någon 

annan brist. 

1. Om en betaltjänstanvändare nekar till att 

ha auktoriserat en genomförd 

betalningstransaktion eller hävdar att 

betalningstransaktionen inte har 

genomförts på korrekt sätt, ska 

medlemsstaterna kräva att 

betaltjänstanvändarens 

betaltjänstleverantör, och 

tredjepartsbetaltjänstleverantören om en 

sådan deltar, ska kunna styrka att 

betalningstransaktionen har autentiserats, 

registrerats korrekt, kontoförts och inte 

påverkats av ett tekniskt fel eller någon 

annan brist. 

 

Ändring  134 

Förslag till direktiv 

Artikel 64 – punkt 1 – stycke 2 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Om betalningstransaktionen har initierats 

genom en tredjepartsbetaltjänstleverantör 

ska bevisbördan ligga på denne att visa att 

betalningstransaktionen inte påverkats av 

ett tekniskt fel eller någon annan brist i 

samband med den betalningstjänst som den 

leverantören har ansvar för. 

Om betaltjänstanvändaren initierar 

betalningstransaktionen genom en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör ska 

bevisbördan ligga på denne att visa att 

betalningstransaktionen har autentiserats, 

registrerats korrekt och inte påverkats av 

ett tekniskt fel eller någon annan brist i 

samband med den betalningstjänst som den 

leverantören har ansvar för. 

 

Ändring  135 

Förslag till direktiv 

Artikel 64 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Om en betaltjänstanvändare nekar till att 

ha auktoriserat en genomförd 

betalningstransaktion ska användningen av 

ett betalningsinstrument som 

betaltjänstleverantören registrerat, 

inklusive tredjepartsbetaltjänstleverantören 

i förekommande fall, inte nödvändigtvis 

räcka som bevis för att betalaren 

auktoriserat betalningstransationen eller att 

denne handlat bedrägligt, eller avsiktligen 

eller av grov vårdslöshet försummat att 

uppfylla en eller flera av sina skyldigheter 

enligt artikel 61. 

2. Om en betaltjänstanvändare nekar till att 

ha auktoriserat en genomförd 

betalningstransaktion ska användningen av 

ett betalningsinstrument som 

betaltjänstleverantören registrerat, 

inklusive tredjepartsbetaltjänstleverantören 

i förekommande fall, inte nödvändigtvis 

räcka som bevis för att betalaren 

auktoriserat betalningstransationen eller att 

denne handlat bedrägligt, eller avsiktligen 

eller av grov vårdslöshet försummat att 

uppfylla en eller flera av sina skyldigheter 

enligt artikel 61. Enbart antaganden utan 

ytterligare bevis utöver registrerad 

användning av betalningsinstrumentet, 

ska inte godkännas som bevis mot 

betaltjänstanvändaren i sådana fall. 

Styrkande bevis ska lämnas av 

betaltjänstleverantören, i förekommande 

fall även av 

tredjepartsbetaltjänstleverantören, för att 

bevisa bedrägeri eller grov vårdslöshet 

från betalarens sida. 

 

Ändring  136 

Förslag till direktiv 

Artikel 65 – punkt 1 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Vid icke auktoriserade 

betalningstransaktioner ska 

medlemsstaterna, utan påverkan på 

tillämpningen av artikel 63, se till att 

betalarens betaltjänstleverantör omedelbart 

betalar tillbaka den icke auktoriserade 

betalningstransaktionens belopp till 

betalaren och i tillämpliga fall återställer 

det debiterade betalkontots kontoställning 

till den som skulle ha förelegat om den 

icke auktoriserade betalningstransaktionen 

inte hade ägt rum. Detta ska också 

säkerställa att valuteringsdagen för 

krediteringen av betalarens betalkonto inte 

infaller senare än den dag då beloppet 

skulle ha debiterats. 

1. Vid icke auktoriserade 

betalningstransaktioner ska 

medlemsstaterna, utan påverkan på 

tillämpningen av artikel 63, se till att 

betalarens betaltjänstleverantör omedelbart, 

senast inom 24 timmar från det att 

leverantören upptäckt eller meddelats 

transaktionen, betalar tillbaka den icke 

auktoriserade betalningstransaktionens 

belopp till betalaren och i tillämpliga fall 

återställer det debiterade betalkontots 

kontoställning till den som skulle ha 

förelegat om den icke auktoriserade 

betalningstransaktionen inte hade ägt rum. 

Detta ska också säkerställa att 

valuteringsdagen för krediteringen av 

betalarens betalkonto inte infaller senare än 

den dag då beloppet skulle ha debiterats. 

 

Ändring  137 

Förslag till direktiv 

Artikel 65 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Om en tredjepartsbetaltjänstleverantör 

deltar, ska den kontoförvaltande 

betaltjänstleverantören betala tillbaka den 

icke auktoriserade betalningstransaktionens 

belopp och i tillämpliga fall återställa det 

debiterade betalkontots kontoställning till 

den som skulle ha förelegat, om den icke 

auktoriserade betalningstransaktionen inte 

hade ägt rum. Ekonomisk ersättning från 

tredjepartsbetaltjänstleverantören till den 

kontoförvaltande betaltjänstleverantören 

kan bli tillämplig. 

2. Om en tredjepartsbetaltjänstleverantör 

deltar, ska den kontoförvaltande 

betaltjänstleverantören betala tillbaka den 

icke auktoriserade betalningstransaktionens 

belopp och i tillämpliga fall återställa det 

debiterade betalkontots kontoställning till 

den som skulle ha förelegat, om den icke 

auktoriserade betalningstransaktionen inte 

hade ägt rum. Om 

tredjepartsbetaltjänstleverantören inte kan 

visa att den inte bär ansvaret för den icke 

auktoriserade betalningstransaktionen, 

ska tredjepartsbetaltjänstleverantören inom 

en bankdag ersätta den kontoförvaltande 

betaltjänstleverantören för rimliga 

kostnader som uppstått till följd av 

återbetalningen till betalaren, inklusive 

beloppet för den icke auktoriserade 

betalningstransaktionen. 



 

 

 

Ändring  138 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Genom avvikelse från artikel 65 kan 

betalaren upp till 50 euro åläggas stå för 

sådana förluster vid alla icke auktoriserade 

betalningstransaktioner som är en följd av 

att ett förlorat eller stulet 

betalningsinstrument använts eller av att ett 

betalningsinstrument missbrukats. 

1. Genom avvikelse från artikel 65 kan 

betalaren åläggas stå för sådana förluster 

upp till 50 euro eller motsvarande belopp i 
en annan valuta vid alla icke 

auktoriserade betalningstransaktioner som 

är en följd av att ett förlorat eller stulet 

betalningsinstrument använts eller av att ett 

betalningsinstrument missbrukats. Detta 

gäller inte om förlusten, stölden eller 

missbruket av ett betalningsinstrument 

inte kunde upptäckas av betalaren innan 

en betalning utfördes. 

 

Ändring  139 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 2a. EBA ska, i nära samarbete med ECB 

och efter att ha hört den rådgivande panel 

som avses i artikel 5.3a, utfärda riktlinjer 

för betaltjänstleverantörer i enlighet med 

artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 

om tolkningen och den praktiska 

användning av begreppet ”grov 

vårdslöshet” i detta sammanhang. Dessa 

riktlinjer ska utfärdas senast [insert date - 

twelve months from the date of entry into 

force of this Directive] och uppdateras 

regelbundet när så är nödvändigt. 

 

Ändring  140 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 2b (ny) 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 2b. I de fall där betalaren varken har 

handlat bedrägligt eller avsiktligen 

underlåtit att uppfylla sina skyldigheter 

enligt artikel 61, får medlemsstaterna 

minska det ansvar som avses i punkt 1, 

varvid särskild hänsyn ska tas till arten av 

de personliga säkerhetsanordningar som 

hör till betalningsinstrumentet och till de 

omständigheter under vilka det 

förlorades, stals eller missbrukades. 

 

Ändring  141 

Förslag till direktiv 

Artikel 66 – punkt 2c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 2c. Betalaren ska inte bära några 

finansiella konsekvenser av 

användningen av ett förlorat, stulet eller 

missbrukat betalningsinstrument, om den 

resulterande icke auktoriserade 

betalningen gjordes möjlig genom en 

metod eller säkerhetsöverträdelse som 

redan var känd och dokumenterad och 

betaltjänstleverantören underlåtit att 

förbättra sina säkerhetssystem för att 

effektivt blockera nya attacker av detta 

slag, såvida inte betalaren själv har 

handlat bedrägligt. 

 

Ändring  142 

Förslag till direktiv 

Artikel 67 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

På betaltjänstleverantörens begäran ska 

betalaren bära bevisbördan om att dessa 

villkor är uppfyllda. 

På betaltjänstleverantörens begäran ska 

betalaren redovisa de faktiska 

förhållandena rörande dessa villkor. 

 



 

 

Ändring  143 

Förslag till direktiv 

Artikel 67 – punkt 1 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Återbetalningen ska motsvara den 

genomförda betalningstransaktionens 

oavkortade belopp. Detta innebär också 

att valuteringsdagen för krediteringen för 

betalarens betalkonto inte får infalla 

senare än den dag då beloppet skulle ha 

debiterats. 

utgår 

 

Ändring  144 

Förslag till direktiv 

Artikel 67 – punkt 1 – stycke 4 

 

Kommissionens förslag Ändring 

För autogireringar har betalaren en 

ovillkorlig rätt till återbetalning inom 

tidsfristerna enligt artikel 68, utom när 

betalningsmottagaren redan har uppfyllt 

avtalsförpliktelserna och tjänsterna redan 

har tillhandahållits eller varorna redan 

har konsumerats av betalaren. På 

betaltjänstleverantörens begäran ska 

betalningsmottagaren bära bevisbördan 

om villkoren enligt tredje stycket. 

Medlemsstaterna ska se till att betalaren, 

utöver den rätt som avses i punkt 1, för 

autogireringar har en ovillkorlig rätt till 

återbetalning inom tidsfristerna enligt 

artikel 68. 

 

Ändring  145 

Förslag till direktiv 

Artikel 67 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 3a. Återbetalningen ska motsvara den 

genomförda betalningstransaktionens 

fullständiga belopp. Krediteringens 

valuteringsdag för betalarens betalkonto 

ska inte infalla senare än den dag då 

beloppet skulle ha debiterats. Att utföra en 

återbetalning av själva betalningen ska 

inte påverka betalningsmottagarens 



 

 

underliggande rättsliga anspråk. 

 

Ändring  146 

Förslag till direktiv 

Artikel 67 – punkt 3b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 3b. Medlemsstaterna får tillåta sina 

betaltjänstleverantörer att erbjuda mer 

gynnsamma återbetalningsvillkor i 

enlighet med sina autogireringssystem, 

förutsatt att de är mer fördelaktiga för 

betalaren. 

 

Ändring  147 

Förslag till direktiv 

Artikel 67a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Artikel 67a 

 Betalningstransaktioner där 

transaktionsbeloppet inte är känt i förväg 

 1. För betalningstransaktioner där 

transaktionsbeloppet inte är känt vid 

köptillfället ska medlemsstaterna 

fastställa det högsta belopp som får 

blockeras på betalarens betalkonto och 

den längsta tillåtna tid som medlen får 

blockeras av betalningsmottagaren. 

 2. Betalningsmottagaren ska vara ålagd 

att informera betalaren före 

transaktionen om medel som överstiger 

köpbeloppet skulle blockeras på 

betalarens betalkonto. 

 3. Om medel som överstiger köpbeloppet 

har blockerats på betalarens betalkonto 

ska denna information ges till betalaren 

av dennes betaltjänstleverantör i 

kontoutdraget. 

 



 

 

Ändring  148 

Förslag till direktiv 

Artikel 68 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Medlemsstaterna ska se till att betalaren 

under åtta veckor från den dag då medlen 

debiterades kan begära att återbetalning 

sker enligt artikel 67 av en auktoriserad 

betalningstransaktion initierad av eller via 

en betalningsmottagare. 

1. Medlemsstaterna ska se till att betalaren 

under minst åtta veckor från den dag då 

medlen debiterades kan begära att 

återbetalning sker enligt artikel 67 av en 

auktoriserad betalningstransaktion initierad 

av eller via en betalningsmottagare. 

 

Ändring  149 

Förslag till direktiv 

Artikel 69 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

mottagandetidpunkten är den tidpunkt då 

betalarens betaltjänstleverantör tar emot 

den betalningsorder som initierats direkt av 

betalaren eller av en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör på dennes 

vägnar eller också indirekt av eller via en 

betalningsmottagare. Om 

mottagandetidpunkten inte är en bankdag 

för betalarens betaltjänstleverantör ska 

betalningsordern anses ha mottagits under 

följande bankdag. Betaltjänstleverantören 

får fastställa en bryttidpunkt nära 

bankdagens slut efter vilken alla 

betalningsorder som tas emot ska anses ha 

mottagits under följande bankdag. 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

mottagandetidpunkten är den tidpunkt då 

betalarens betaltjänstleverantör tar emot 

den betalningsorder som initierats direkt av 

betalaren eller av en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör på dennes 

vägnar eller också indirekt av eller via en 

betalningsmottagare. 

Mottagandetidpunkten kan inte vara 

senare än den tidpunkt då betalarens 

konto debiteras. Om 

mottagandetidpunkten inte är en bankdag 

för betalarens betaltjänstleverantör ska 

betalningsordern anses ha mottagits under 

följande bankdag. Betaltjänstleverantören 

får fastställa en bryttidpunkt nära 

bankdagens slut efter vilken alla 

betalningsorder som tas emot ska anses ha 

mottagits under följande bankdag. 

Ändring  150 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Om betaltjänstleverantören vägrar att 1. Om betaltjänstleverantören, inklusive 



 

 

utföra en betalningsorder, ska vägran och 

om möjligt skälen till denna samt 

förfarandet för att korrigera eventuella 

sakfel som lett till vägran meddelas 

betaltjänstanvändaren, om inte detta 

förbjuds enligt annan relevant 

unionslagstiftning eller nationell 

lagstiftning. 

tredjepartsbetaltjänstleverantören i 

förekommande fall, vägrar att utföra en 

betalningsorder eller att initiera en 

betalningstransaktion, ska vägran och om 

möjligt skälen till denna samt förfarandet 

för att korrigera eventuella sakfel som lett 

till vägran meddelas betaltjänstanvändaren, 

om inte detta förbjuds enligt annan relevant 

unionslagstiftning eller nationell 

lagstiftning. 

Ändring  151 

Förslag till direktiv 

Artikel 70 – punkt 1 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Ramavtalet får innehålla villkoret att 
betaltjänstleverantören får ta ut en avgift 

för denna underrättelse om vägran är 

objektivt betingad. 

Betaltjänstleverantören ska inte ta ut 

någon avgift av betaltjänstanvändaren för 

denna underrättelse. 

 

Ändring  152 

Förslag till direktiv 

Artikel 73 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Detta avsnitt ska tillämpas på andra 

betalningstransaktioner, om inte annat 

avtalats mellan betaltjänstanvändaren och 

dennes betaltjänstleverantör, med undantag 

av artikel 78, som parterna inte disponerar 

över. När betaltjänstanvändaren och dennes 

betaltjänstleverantör enas om en längre 

period än enligt artikel 74, får emellertid en 

sådan period för betalningstransaktioner 

inom unionen inte överstiga fyra bankdagar 

efter mottagandetidpunkten enligt 

artikel 69. 

2. Detta avsnitt ska tillämpas på andra 

betalningstransaktioner, om inte annat 

avtalats mellan betaltjänstanvändaren och 

dennes betaltjänstleverantör, med undantag 

av artikel 78, som parterna inte disponerar 

över. När betaltjänstanvändaren och dennes 

betaltjänstleverantör enas om en längre 

period än enligt artikel 74, får emellertid en 

sådan period för betalningstransaktioner 

inom unionen inte överstiga fyra 

bankdagar, eller en sådan tidsperiod som 

är tillåten enligt andra rättsliga krav 

enligt nationell lagstiftning eller 

unionslagstiftning, efter 

mottagandetidpunkten enligt artikel 69. 

 



 

 

Ändring  153 

Förslag till direktiv 

Artikel 74 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Medlemsstaterna ska kräva att betalarens 

betaltjänstleverantör ser till att 

betalningstransaktionens belopp, efter 

mottagandetidpunkten enligt artikel 69, 

krediteras betalningsmottagarens 

betaltjänstleverantörs konto senast vid 

slutet av nästföljande bankdag. Vid 

betalningstransaktioner som initierats på 

papper får dock dessa tider förlängas med 

ytterligare en bankdag. 

1. Medlemsstaterna ska kräva att betalarens 

betaltjänstleverantör ser till att 

betalningstransaktionens belopp, efter 

mottagandetidpunkten enligt artikel 69, 

krediteras betalningsmottagarens 

betaltjänstleverantörs konto senast vid 

slutet av nästföljande bankdag. Vid 

betalningstransaktioner som initierats på 

papper får dock denna tid förlängas med 

ytterligare en bankdag. 

 

Ändring  154 

Förslag till direktiv 

Artikel 79 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 5a. Om åtgärderna för att återvinna 

medlen i enlighet med punkt 3 misslyckas 

ska medlemsstaterna se till att den 

felaktigt angivna betalningsmottagarens 

betaltjänstleverantör förser betalaren med 

alla nödvändiga upplysningar för att 

kunna kontakta mottagaren och vid behov 

påbörja ett rättsligt förfarande för att 

återvinna medlen. 

 

Ändring  155 

Förslag till direktiv 

Artikel 80 – punkt 1 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Om betalarens betaltjänstleverantör eller en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör är ansvarig 

enligt det första eller andra stycket, ska den 

berörda betaltjänstleverantören utan 

onödigt dröjsmål återbetala den icke 

genomförda eller bristfälliga 

Om betalarens betaltjänstleverantör eller en 

tredjepartsbetaltjänstleverantör är ansvarig 

enligt det första eller andra stycket, ska den 

berörda betaltjänstleverantören utan 

onödigt dröjsmål återbetala den icke 

genomförda eller bristfälliga 



 

 

betalningstransaktionens belopp till 

betalaren och i förekommande fall 

återställa det debiterade betalkontots 

kontoställning till den som skulle ha 

förelegat om den bristfälligt genomförda 

betalningstransaktionen inte hade ägt rum. 

Krediteringens valuteringsdag för 

betalarens betalkonto får inte infalla senare 

än den dag då beloppet skulle ha debiterats. 

betalningstransaktionens belopp till 

betalaren och i förekommande fall 

återställa det debiterade betalkontots 

kontoställning till den som skulle ha 

förelegat om den bristfälligt genomförda 

betalningstransaktionen inte hade ägt rum. 

Krediteringens valuteringsdag för 

betalarens betalkonto får inte infalla senare 

än den dag då beloppet skulle ha debiterats. 

Om detta inte längre är tekniskt möjligt, 

ska betalaren även ersättas för 

ränteförluster. 

 

Ändring  156 

Förslag till direktiv 

Artikel 80 – punkt 1 – stycke 6 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Om en betalningstransaktion inte 

genomförs eller vid bristfälligt 

genomförande och betalningsordern har 

initierats av betalaren, ska dennes 

betaltjänstleverantör oavsett dennes ansvar 

enligt denna punkt på begäran omedelbart 

försöka spåra betalningstransaktionen och 

underrätta betalaren om resultatet. Detta 

ska vara avgiftsfritt för betalaren. 

Om en betalningstransaktion inte 

genomförs eller vid bristfälligt 

genomförande och betalningsordern har 

initierats av betalaren, ska betalarens 

betaltjänstleverantör oavsett dennes ansvar 

enligt denna punkt på begäran omedelbart 

försöka spåra betalningstransaktionen och 

underrätta betalaren om resultatet. Detta 

ska vara avgiftsfritt för betalaren. 

 

Ändring  157 

Förslag till direktiv 

Artikel 80 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Om en betalningsorder har initierats av 

eller via betalningsmottagaren, ska dennes 

betaltjänstleverantör inför denne vara 

ansvarig för att betalningsordern överförs 

korrekt till betalarens betaltjänstleverantör 

i enlighet med artikel 74.3 utan att det 

påverkar tillämpningen av artiklarna 63, 

79.2, 79.3 och 83. Om 

betalningsmottagarens betaltjänstleverantör 

är ansvarig enligt detta stycke ska denne 

omedelbart på nytt överföra den berörda 

2. Om en betalningsorder har initierats av 

eller via betalningsmottagaren, ska dennes 

betaltjänstleverantör inför denne vara 

ansvarig för att betalningsordern överförs 

korrekt till betalarens betaltjänstleverantör 

i enlighet med artikel 74.3 utan att det 

påverkar tillämpningen av artiklarna 63, 

79.2, 79.3 och 83. Om 

betalningsmottagarens betaltjänstleverantör 

är ansvarig enligt detta stycke ska denne 

omedelbart på nytt överföra den berörda 



 

 

betalningsordern till betalarens 

betaltjänstleverantör. Om en 

betalningsorder överförs sent får den dag 

då beloppet valuteras på 

betalningsmottagarens betalkonto inte 

infalla senare än den dag då beloppet skulle 

ha valuterats vid en korrekt genomförd 

överföring. 

betalningsordern till betalarens 

betaltjänstleverantör. Om en 

betalningsorder överförs sent får den dag 

då beloppet valuteras på 

betalningsmottagarens betalkonto inte 

infalla senare än den dag då beloppet skulle 

ha valuterats vid en korrekt genomförd 

överföring. Om detta inte längre är 

tekniskt möjligt, ska betalaren även 

ersättas för ränteförluster. 

 

Ändring  158 

Förslag till direktiv 

Artikel 80 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Betalningsmottagarens 

betaltjänstleverantör ska dessutom inför 

betalningsmottagaren vara ansvarig för 

hanteringen av betalningstransaktionen i 

enlighet med sina skyldigheter enligt 

artikel 78, utan påverkan på tillämpningen 

av artiklarna 63, 79.2, 79.3 och 83. Om 

betalningsmottagarens betaltjänstleverantör 

är ansvarig enligt detta stycke ska denne se 

till att betalningstransaktionens belopp 

ställs till betalningsmottagarens förfogande 

omedelbart efter det att detta belopp 

krediteras betalningsmottagarens 

betaltjänstleverantörs konto. Beloppet får 

inte valuteras betalningsmottagarens 

betalkonto senare än den dag då beloppet 

skulle ha valuterats vid en korrekt 

genomförd transaktion. 

Betalningsmottagarens 

betaltjänstleverantör ska dessutom inför 

betalningsmottagaren vara ansvarig för 

hanteringen av betalningstransaktionen i 

enlighet med sina skyldigheter enligt 

artikel 78, utan påverkan på tillämpningen 

av artiklarna 63, 79.2, 79.3 och 83. Om 

betalningsmottagarens betaltjänstleverantör 

är ansvarig enligt detta stycke ska denne se 

till att betalningstransaktionens belopp 

ställs till betalningsmottagarens förfogande 

omedelbart efter det att detta belopp 

krediteras betalningsmottagarens 

betaltjänstleverantörs konto. Beloppet får 

inte valuteras betalningsmottagarens 

betalkonto senare än den dag då beloppet 

skulle ha valuterats vid en korrekt 

genomförd transaktion. Om detta inte 

längre är tekniskt möjligt, ska betalaren 

även ersättas för ränteförluster. 

 

Ändring  159 

Förslag till direktiv 

Artikel 80 – punkt 2 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Om en betalningstransaktion inte 

genomförs eller genomförs bristfälligt och 

Om en betalningstransaktion inte 

genomförs eller genomförs bristfälligt och 



 

 

betalningsmottagarens betaltjänstleverantör 

inte är ansvarig enligt det första och det 

andra stycket, ska betalarens 

betaltjänstleverantör vara ansvarig inför 

betalaren. Om betalarens 

betaltjänstleverantör är ansvarig, ska denne 

på lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål 

återbetala den icke genomförda eller 

bristfälliga betalningstransaktionens belopp 

till betalaren och återställa det debiterade 

betalkontots kontoställning till den som 

skulle ha förelegat om den bristfälligt 

genomförda betalningstransaktionen inte 

hade ägt rum. Krediteringens 

valuteringsdag för betalarens betalkonto får 

inte infalla senare än den dag då beloppet 

skulle ha debiterats. 

betalningsmottagarens betaltjänstleverantör 

inte är ansvarig enligt det första och det 

andra stycket, ska betalarens 

betaltjänstleverantör vara ansvarig inför 

betalaren. Om betalarens 

betaltjänstleverantör är ansvarig, ska denne 

på lämpligt sätt och utan onödigt dröjsmål 

återbetala den icke genomförda eller 

bristfälliga betalningstransaktionens belopp 

till betalaren och återställa det debiterade 

betalkontots kontoställning till den som 

skulle ha förelegat om den bristfälligt 

genomförda betalningstransaktionen inte 

hade ägt rum. Krediteringens 

valuteringsdag för betalarens betalkonto får 

inte infalla senare än den dag då beloppet 

skulle ha debiterats. Om detta inte längre 

är tekniskt möjligt, ska betalaren även 

ersättas för ränteförluster. 

 

Ändring  160 

Förslag till direktiv 

Artikel 80 – punkt 2 – stycke 4 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Om en betalningstransaktion genomförs 

sent får betalaren besluta att den dag då 

beloppet valuteras på 

betalningsmottagarens konto inte får infalla 

senare än den dag då beloppet skulle ha 

valuterats vid en korrekt genomförd 

transaktion. 

Om en betalningstransaktion genomförs 

sent får betalaren besluta att den dag då 

beloppet valuteras på 

betalningsmottagarens konto inte får infalla 

senare än den dag då beloppet skulle ha 

valuterats vid en korrekt genomförd 

transaktion. Om detta inte längre är 

tekniskt möjligt, ska betalaren även 

ersättas för ränteförluster. 

 

Ändring  161 

Förslag till direktiv 

Artikel 82 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Om en betaltjänstleverantörs ansvar 

enligt artikel 80 kan hänföras till en annan 

betaltjänstleverantör eller till en 

mellanhand ska denna betaltjänstleverantör 

1. Om en betaltjänstleverantörs ansvar 

enligt artiklarna 65 och 80 kan hänföras 

till en annan betaltjänstleverantör eller till 

en mellanhand ska denna 



 

 

eller mellanhand ersätta den första 

betaltjänstleverantören för förluster eller 

betalda belopp enligt artikel 80. Detta ska 

omfatta ersättning om någon av 

betaltjänstleverantörerna underlåter att 

använda sträng kundautentisering. 

betaltjänstleverantör eller mellanhand 

ersätta den första betaltjänstleverantören 

för förluster eller betalda belopp enligt 

artiklarna 65 och 80. Detta ska omfatta 

ersättning om någon av 

betaltjänstleverantörerna underlåter att 

använda sträng kundautentisering. 

 

Ändring  162 

Förslag till direktiv 

Artikel 82 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 2a. EBA ska ha mandat att inleda och 

förespråka bindande förlikning för att 

lösa tvister mellan behöriga myndigheter 

som har uppstått till följd av utövandet av 

de rättigheter som föreskrivs i denna 

artikel. 

 

Ändring  163 

Förslag till direktiv 

Artikel 84 - punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

Behandling av personuppgifter enligt detta 

direktiv ska följa direktiv 95/46/EG, de 

nationella införlivandereglerna för direktiv 

95/46/EG och förordning (EG) nr 45/2001. 

1. Medlemsstaterna ska tillåta 

betalningssystem och 

betaltjänstleverantörer att behandla 
personuppgifter när detta är nödvändigt 

för att möjliggöra förebyggande, 

undersökning och avslöjande av 

betalningsbedrägerier. Behandlingen av 

sådana personuppgifter ska följa direktiv 

95/46/EG, de nationella 

införlivandereglerna för direktiv 95/46/EG 

och förordning (EG) nr 45/2001. 

 

Ändring  164 

Förslag till direktiv 

Artikel 84 – punkt 1a (ny) 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 1a. Vid behandling av personuppgifter i 

enlighet med detta direktiv ska 

principerna om nödvändighet, 

proportionalitet, begränsning av syfte och 

proportionerlig lagringstid för uppgifter 

tillämpas. 

 

Ändring  165 

Förslag till direktiv 

Artikel 84 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 1b. Alla leverantörer, ombud och 

användare som behandlar 

personuppgifter ska framför allt endast ha 

tillgång till, behandla och lagra sådana 

personuppgifter som är nödvändiga för 

utförandet av deras betaltjänster. 

 

Ändring  166 

Förslag till direktiv 

Artikel 84 – punkt 1c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 1c. Inbyggda integritetsskyddsmekanismer 

(privacy by design/privacy by default) ska 

ingå i alla system för uppgiftsbehandling 

som utvecklas och används inom ramen 

för detta direktiv. 

 

Ändring  167 

Förslag till direktiv 

Artikel 84 – punkt 1d (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 1d. De dokument som avses i artikel 5 j 

ska, bland annat, också ange de åtgärder 

som vidtas för att uppfylla principerna om 



 

 

säkerhet och sekretess och för att tillämpa 

principen om inbyggda 

integritetsskyddsmekanismer (privacy by 

design/privacy by default). 

 

Ändring  168 

Förslag till direktiv 

Artikel 84 – punkt 1e (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 1e. Framtagandet av standarder och 

säkerställandet av kompatibilitet i enlighet 

med detta direktiv ska grundas på en 

konsekvensbedömning avseende 

uppgiftsskydd, som ska göra det möjligt 

att fastställa riskerna i samband med vart 

och ett av de befintliga tekniska 

alternativen och vilka skyddsåtgärder som 

kan införas för att minimera hot mot 

dataskydd. 

 

Ändring  169 

Förslag till direktiv 

Artikel 85 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Betaltjänstleverantörer ska omfattas av 

direktiv [NIS Directive] [OP please insert 

number of Directive once adopted], 

särskilt kraven på riskhantering och 

incidentrapportering i artiklarna 14 och 

15 i direktivet. 

1. Betaltjänstleverantörer ska fastställa en 

ram för lämpliga begränsningsåtgärder 

och kontrollmekanismer för att hantera 

operativa risker, inbegripet 

säkerhetsrisker, relaterade till de 

betaltjänster som de tillhandahåller. Som 

en del av denna ram ska 

betaltjänstleverantörer fastställa och 

upprätthålla effektiva 

incidenthanteringsförfaranden, inbegripet 

klassificering av allvarliga incidenter. 

 

Ändring  170 

Förslag till direktiv 

Artikel 85 – punkt 2 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Den myndighet som utsetts enligt 

artikel 6.1 i direktiv [NIS Directive] [OP 

please insert number of Directive once 

adopted] ska utan onödigt dröjsmål 

underrätta den behöriga myndigheten i 

hemmedlemsstaten samt Europeiska 

bankmyndigheten om anmälningar av 

nät- och informationssäkerhetsincidenter 

som mottagits från 

betaltjänstleverantörer. 

2. Betaltjänstleverantörer ska utan onödigt 

dröjsmål underrätta den behöriga 

myndigheten i betaltjänstleverantörens 

hemmedlemsstat om alla allvarligare 

operativa incidenter, inbegripet 

säkerhetsincidenter. 

 

Ändring  171 

Förslag till direktiv 

Artikel 85 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 2a. Den behöriga myndigheten i 

hemmedlemsstaten ska, efter det att den 

mottagit underrättelsen, utan onödigt 

dröjsmål låta EBA ta del av relevanta 

uppgifter om incidenten. 

 

Ändring  172 

Förslag till direktiv 

Artikel 85 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

3. Vid mottagande av en anmälan och i 

förekommande fall ska EBA underrätta de 

behöriga myndigheterna övriga 

medlemsstater. 

3. Vid mottagande av en anmälan ska 

EBA, i samarbete med den behöriga 

myndigheten i hemmedlemsstaten, 

bedöma hur relevant incidenten är och, 

på basis av denna bedömning, underrätta 

de behöriga myndigheterna i övriga 

medlemsstater. 

 

Ändring  173 

Förslag till direktiv 

Artikel 85 – punkt 3a (ny) 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 3a. Den behöriga nationella myndigheten 

ska om nödvändigt agera i förebyggande 

syfte för att skydda det finansiella 

systemets omedelbara säkerhet. 

 

Ändring  174 

Förslag till direktiv 

Artikel 85 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändring 

4. Om en säkerhetsincident kan påverka 

betaltjänstleverantörens 

betaltjänstanvändares ekonomiska 

intressen, ska denne förutom 

bestämmelserna i artikel 14.4 i direktiv 

[NIS Directive] [OP please insert number 

of Directive once adopted] utan dröjsmål 

underrätta sina betaltjänstanvändare om 

incidenten och informera dem om möjliga 

begränsningsåtgärder som de kan vidta för 

att begränsa incidentens negativa effekter. 

4. Om en säkerhetsincident kan påverka 

betaltjänstleverantörens 

betaltjänstanvändares ekonomiska 

intressen, ska denne utan dröjsmål 

underrätta sina betaltjänstanvändare om 

incidenten och informera dem om alla 

tänkbara möjliga begränsningsåtgärder 

som de kan vidta för att begränsa 

incidentens negativa effekter. 

 

Ändring  175 

Förslag till direktiv 

Artikel 85 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 4a. EBA ska i nära samarbete med ECB 

och efter att ha hört den rådgivande panel 

som avses i artikel 5.3a, utarbeta riktlinjer 

för en ram för underrättelse av sådana 

allvarliga incidenter som avses i 

föregående punkter. Riktlinjerna ska 

specificera omfattningen och 

behandlingen av de uppgifter som ska 

lämnas, däribland kriterier för 

incidentens relevans samt standardiserade 

underrättelsemallar för att säkra ett 

konsekvent och effektivt 

underrättelseförfarande. 



 

 

 

Ändring  176 

Förslag till direktiv 

Artikel 85 – punkt 4b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 4b. Medlemsstaterna ska se till att 

betaltjänstleverantörer regelbundet 

tillhandahåller uppgifter om bedrägerier i 

samband med olika betalningsmetoder till 

behöriga nationella myndigheter och 

EBA. 

 

Ändring  177 

Förslag till direktiv 

Artikel 86 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

betaltjänstleverantörer till den myndighet 

som utsetts enligt artikel 6.1 i direktiv 

[NIS Directive] [OP please insert number 

of Directive once adopted] årligen lämnar 

uppdaterad information om bedömningen 

av drifts- och säkerhetsrisker hos de 

betaltjänster som de tillhandahåller och om 

lämpligheten av de begränsningsåtgärder 

och kontrollsystem som tillämpas för att 

hantera dessa risker. Den myndighet som 

utsetts i enlighet med artikel 6.1 i direktiv 

[NIS Directive] [OP please insert number 

of Directive once adopted] ska utan 

onödigt dröjsmål översända en kopia av 

denna information till den behöriga 

myndigheten i hemmedlemstaten. 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

betaltjänstleverantörer till den behöriga 

myndigheten årligen lämnar uppdaterad 

och omfattande information om 

bedömningen av drifts- och säkerhetsrisker 

hos de betaltjänster som de tillhandahåller 

och om lämpligheten av de 

begränsningsåtgärder och kontrollsystem 

som tillämpas för att hantera dessa risker. 

 

Ändring  178 

Förslag till direktiv 

Artikel 86 – punkt 2 



 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Utan att det påverkar artiklarna 14 och 

15 i direktiv [NIS Directive] [OP please 

insert number of Directive once adopted] 

ska Europeiska bankmyndigheten i nära 

samarbete med ECB utarbeta riktlinjer för 

inrättande, genomförande och övervakning 

av säkerhetsåtgärderna, bland annat 

certifieringsförfaranden om så är relevant. 

Den ska bland annat beakta de standarder 

och/eller specifikationer som 

kommissionen offentliggör i enlighet med 

artikel 16.2 i direktiv [NIS Directive] [OP 

please insert number of Directive once 

adopted]. 

2. Europeiska bankmyndigheten ska i nära 

samarbete med ECB utarbeta tekniska 

standarder för genomförande för 

inrättande, genomförande och övervakning 

av säkerhetsåtgärderna, bland annat 

certifieringsförfaranden om så är relevant. 

Den ska bland annat beakta de standarder 

och/eller specifikationer som 

kommissionen offentliggör och 

Eurosystemets rekommendationer för 

säkra internetbetalningar, framtagna av 

SecurePay Forum. 

 EBA ska överlämna dessa förslag till 

tekniska standarder för genomförande till 

kommissionen senast den …. 

 Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta de tekniska standarder för 

genomförande som avses i första stycket i 

enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 

nr 1093/2010. 

Ändring  179 

Förslag till direktiv 

Artikel 86 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

3. EBA ska i nära samarbete med ECB se 

över dessa riktlinjer regelbundet, men 

minst vartannat år. 

3. EBA ska i nära samarbete med ECB se 

över de tekniska standarder för 

genomförande som avses i punkt 2 
regelbundet, men minst vartannat år. 

 

Ändring  180 

Förslag till direktiv 

Artikel 86 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändring 

4. Utan påverkan på artiklarna 14 och 15 

i direktiv [NIS Directive] [OP please 

insert number of Directive once adopted] 

4. EBA ska samordna utbytet av 

information om operativa risker och 

säkerhetsrisker relaterade till betaltjänster 



 

 

ska EBA utfärda riktlinjer för att 

underlätta för betaltjänstleverantörerna 

att kvalificera allvarligare incidenter och 

under vilka omständigheter ett 

betalningsinstitut ska anmäla en 

säkerhetsincident. Dessa riktlinjer ska 

utfärdas senast den [insert date - two 

years of the date of entry into force of this 

Directive]. 

med de behöriga myndigheterna och 

ECB. 

 

Ändring  181 

Förslag till direktiv 

Artikel 87 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. När en betaltjänstleverantör 

tillhandahåller tjänsterna enligt punkt 7 i 

bilaga I ska den autentisera sig mot den 

betaltjänstleverantör som förvaltar 

kontoägarens konto. 

2. När en betaltjänstleverantör 

tillhandahåller tjänsterna enligt punkt 7 i 

bilaga I ska den autentisera sig mot den 

betaltjänstleverantör som förvaltar 

kontoägarens konto i enlighet med de 

allmänna och säkra öppna standarder för 

kommunikation som fastställs i 

artikel 94a. 

 

Ändring  182 

Förslag till direktiv 

Artikel 87 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändring 

3. Till betaltjänstleverantörer enligt artikel 

1.1 i detta direktiv ska EBA i nära 

samarbete med ECB utfärda riktlinjer i 

enlighet med artikel 16 i förordning (EU) 

nr 1093/2010 avseende den aktuella 

tekniska nivån på kundautentisering och 

eventuellt undantag från stark 

kundautentisering. Riktlinjerna ska 

utfärdas senast den [insert date - two years 

from the date of entry into force of this 

Directive] och uppdateras regelbundet när 

så är nödvändigt. 

3. Till betaltjänstleverantörer enligt artikel 

1.1 i detta direktiv ska EBA i nära 

samarbete med ECB, och efter att ha hört 

Europeiska datatillsynsmannen och den 

rådgivande panel som avses i artikel 5.3a, 

utfärda riktlinjer i enlighet med artikel 16 i 

förordning (EU) nr 1093/2010 om hur 

tredjepartsbetaltjänstleverantörer ska 

autentisera sig mot kontoförvaltande 

betaltjänstleverantörer, om den aktuella 

tekniska nivån på kundautentisering och 

om eventuellt undantag från stark 

kundautentisering. Riktlinjerna ska träda i 

kraft före …* och uppdateras regelbundet 



 

 

när så är nödvändigt. 

 _______________ 

 * Datumet för införlivandet av detta 

direktiv (två år efter det datum då detta 

direktiv har antagits). 

 

Ändring  183 

Förslag till direktiv 

Artikel 88 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Medlemsstaterna ska se till att det 

inrättas förfaranden för att göra det möjligt 

för betaltjänstanvändare och andra berörda 

parter, däribland konsumentorganisationer, 

att till de behöriga myndigheterna anmäla 

klagomål som rör betaltjänstleverantörers 

påstådda överträdelser av detta direktiv. 

1. Medlemsstaterna ska se till att det 

inrättas förfaranden för att göra det möjligt 

för betaltjänstanvändare och andra berörda 

parter, däribland konsumentorganisationer, 

att till de behöriga myndigheterna eller 

alternativa tvistlösningsinstanser anmäla 

klagomål som rör betaltjänstleverantörers 

påstådda överträdelser av detta direktiv. 

 

Ändring  184 

Förslag till direktiv 

Artikel 89 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Medlemsstaterna ska utse behöriga 

myndigheter för att säkerställa och 

övervaka att detta direktiv följs effektivt. 

De behöriga myndigheterna ska vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att se till att så 

sker. De ska vara oberoende av 

betaltjänstleverantörerna. De ska vara 

behöriga myndigheter enligt artikel 4.2 i 

förordning (EU) nr 1039/2010. 

1. Medlemsstaterna ska utse behöriga 

myndigheter för att säkerställa och 

övervaka att detta direktiv följs effektivt. 

De behöriga myndigheterna ska vidta alla 

nödvändiga åtgärder för att se till att så 

sker. De ska vara oberoende av 

betaltjänstleverantörerna. De ska vara 

behöriga myndigheter enligt definitionen i 

artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1093/2010. 

Ändring  185 

Förslag till direktiv 

Artikel 89 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. De myndigheter som avses i punkt 1 ska 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. 

ha alla befogenheter och resurser som 

krävs för att fullgöra sina uppdrag. 

 

Ändring  186 

Förslag till direktiv 

Artikel 89 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 4a. EBA ska, efter samråd med ECB, 

utfärda riktlinjer för behöriga 

myndigheter i enlighet med artikel 16 i 

förordning (EU) nr 1093/2010 om vilka 

förfaranden för klagomål som ska 

övervägas för att säkra efterlevnaden av 

de relevanta bestämmelserna i detta 

direktiv enligt punkt 1 i denna artikel. 

Riktlinjerna ska utfärdas senast den …* 

och uppdateras regelbundet när så är 

nödvändigt. 

 * Två år efter det datum då detta direktiv 

trätt i kraft. 

Ändring  187 

Förslag till direktiv 

Artikel 90 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

betaltjänstleverantörer inför lämpliga och 

effektiva förfaranden för hantering av 

konsumentklagomål för att reglera 

betaltjänstanvändares klagomål som gäller 

de rättigheter och skyldigheter som 

fastställs i detta direktiv. 

1. Medlemsstaterna ska se till att 

betaltjänstleverantörer inför och tillämpar 

lämpliga och effektiva förfaranden för 

hantering av konsumentklagomål för att 

reglera betaltjänstanvändares klagomål 

som gäller de rättigheter och skyldigheter 

som fastställs i detta direktiv, och ska 

kontrollera deras åtgärder på detta 

område. 



 

 

Ändring  188 

Förslag till direktiv 

Artikel 90 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 

betaltjänstleverantörer gör allt för att 

skriftligen och på varje punkt besvara 

betaltjänstanvändares klagomål i rimlig tid 

och senast inom 15 arbetsdagar. Under 

särskilda omständigheter som 

betaltjänstleverantören inte kan påverka 

och svaret inte kan lämnas inom 15 

arbetsdagar, ska denne skicka ett 

preliminärt svar, med klart angivna skäl till 

förseningen av svaret på klagomålet och 

med angivande av när konsumenten ska få 

det definitiva svaret. Denna tidsfrist får 

aldrig överskrida 30 arbetsdagar. 

2. Medlemsstaterna ska föreskriva att 

betaltjänstleverantörer gör allt för att 

skriftligen och på varje punkt besvara 

betaltjänstanvändares klagomål i rimlig tid 

och senast inom 15 arbetsdagar. Under 

särskilda omständigheter som 

betaltjänstleverantören inte kan påverka 

och svaret inte kan lämnas inom 15 

arbetsdagar, ska denne skicka ett 

preliminärt svar, med klart angivna skäl till 

förseningen av svaret på klagomålet och 

med angivande av när konsumenten ska få 

det definitiva svaret. Denna tidsfrist får 

aldrig överskrida 15 arbetsdagar. Om en 

medlemsstat har mer omfattande 

förfaranden för hantering av klagomål, 

som sorterar under den nationella 

behöriga myndigheten, får 

medlemsstatens bestämmelser tillämpas. 

 

Ändring  189 

Förslag till direktiv 

Artikel 90 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändring 

4. Informationen enligt punkt 2 ska vara 

enkel, direkt, tydlig och alltid tillgänglig 

på betaltjänstleverantörens webbplats, om 

sådan finns, i de allmänna villkoren för 

avtal mellan betaltjänstleverantören och 

betaltjänstanvändaren samt på fakturor 

och kvitton avseende dessa avtal. Det ska 

anges var ytterligare information kan 

inhämtas om det berörda organet för 

tvistlösning utanför domstol och villkoren 

för att anlita ett sådant organ. 

4. Informationen enligt punkt 3 ska vara 

tydlig, begriplig och lättillgänglig på 

näringsidkarens webbplats, om sådan 

finns, och i förekommande fall i de 

allmänna villkoren för avtal om försäljning 

eller tjänster mellan näringsidkaren och 

en konsument. 

 



 

 

Ändring  190 

Förslag till direktiv 

Artikel 91 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändring 

1. Medlemsstaterna ska se till att det i 

enlighet med relevant nationell lagstiftning 

och unionslagstiftning införs lämpliga och 

effektiva förfaranden för klagomål och 

tvistlösning för att avgöra tvister mellan 

betaltjänstanvändare och deras 

betaltjänstleverantörer om rättigheter och 

skyldigheter enligt detta direktiv, varvid 

befintliga organ ska utnyttjas när så är 

lämpligt. Medlemsstaterna ska se till att 

sådana förfaranden är tillämpliga på 

betaltjänstleverantörer och att de även 

omfattar utsedda ombuds verksamhet. 

1. Medlemsstaterna ska se till att det i 

enlighet med relevant nationell lagstiftning 

och unionslagstiftning införs lämpliga, 

oberoende, opartiska, transparenta och 

effektiva förfaranden för klagomål och 

tvistlösning för att avgöra tvister mellan 

betaltjänstanvändare och deras 

betaltjänstleverantörer om rättigheter och 

skyldigheter enligt detta direktiv, varvid 

befintliga behöriga organ ska utnyttjas när 

så är lämpligt. Medlemsstaterna ska se till 

att sådana förfaranden är tillämpliga och 

tillgängliga för såväl betaltjänstanvändare 

som betaltjänstleverantörer och att de även 

omfattar utsedda ombuds verksamhet. 

 

Ändring  191 

Förslag till direktiv 

Artikel 91 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 1a. Medlemsstaterna ska se till att 

betaltjänstleverantörer använder sig av ett 

eller flera alternativa tvistlösningsorgan. 

 

Ändring  192 

Förslag till direktiv 

Artikel 91 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Medlemsstaterna ska kräva att de organ 

som avses i punkt 1 samarbetar för att lösa 

gränsöverskridande tvister om de 

rättigheter och skyldigheter som gäller 

detta direktiv. 

2. Medlemsstaterna ska kräva att de organ 

som avses i punkt 1 samarbetar för att lösa 

gränsöverskridande tvister om de 

rättigheter och skyldigheter som gäller 

detta direktiv. Medlemsstaterna ska se till 

att dessa organ har tillräcklig kapacitet 

för att på ett lämpligt och effektivt sätt 



 

 

delta i ett sådant gränsöverskridande 

samarbete. 

Ändring  193 

Förslag till direktiv 

Artikel 92 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 2а. EBA ska utfärda riktlinjer om 

påföljderna enligt punkt 2 och se till att de 

är effektiva, proportionerliga och 

avskräckande. 

 

Ändring  194 

Förslag till direktiv 

Avdelning V 

 

Kommissionens förslag Ändring 

DELEGERADE AKTER DELEGERADE AKTER OCH 

TEKNISKA STANDARDER 

 

Ändring  195 

Förslag till direktiv 

Artikel 93a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Artikel 93a 

 Tekniska standarder 

 EBA ska utarbeta förslag till tekniska 

standarder för tillsyn som specificerar 

villkoren för tillämpning av kraven på 

kapitalbas i artiklarna 7 och 8 och 

skyddskraven i artikel 9. 

 EBA ska lägga fram dessa förslag till 

tekniska standarder för tillsyn till 

kommissionen senast den …. 

 Till kommissionen delegeras befogenhet 

att anta de tekniska standarder för tillsyn 

som avses i första stycket i enlighet med  

artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 



 

 

1093/2010. 

 

Ändring  196 

Förslag till direktiv 

Artikel 94 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändring 

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 

93 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 

93 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. 

 

Ändring  197 

Förslag till direktiv 

Artikel 94a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Artikel 94a 

 Allmänna och säkra öppna 

kommunikationsstandarder 

 1. EBA ska i nära samarbete med ECB 

och efter att ha hört den rådgivande panel 

som avses i artikel 5.3a, utarbeta förslag 

till tekniska standarder för tillsyn i form 

av allmänna och säkra öppna 

kommunikationsstandarder, i syfte att 

fastställa hur kontoförvaltande 

betaltjänstleverantörer och 

tredjepartsbetaltjänstleverantörer eller 

tredjepartsutgivare av 

betalningsinstrument ska kommunicera 

med varandra.  

 EBA ska överlämna dessa förslag till 



 

 

tekniska standarder för tillsyn till 

kommissionen senast den … *. 

 Kommissionen ska ges befogenhet att 

anta de tekniska standarder för tillsyn 

som avses i första stycket i enlighet med 

artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 

1093/2010. 

 2. De allmänna och säkra öppna 

kommunikationsstandarder som avses i 

punkt 1 ska omfatta tekniska och 

funktionsrelaterade specifikationer för 

översändning av information och ska 

fokusera på att optimera säkerheten och 

effektiviteten i samband med 

kommunikation. 

 3. De allmänna och säkra öppna 

kommunikationsstandarderna ska 

särskilt, på grundval av bestämmelserna i 

artiklarna 58 och 87, specificera hur 

tredjepartsbetaltjänstleverantörer ska 

autentisera sig mot kontoförvaltande 

betaltjänstleverantörer och hur 

kontoförvaltande betaltjänstleverantörer 

ska underrätta och informera 

tredjepartsbetaltjänstleverantören. 

 4. EBA ska, i nära samarbete med ECB, 

se till att de allmänna och säkra öppna 

kommunikationsstandarderna utarbetas 

efter lämpligt samråd med alla 

intressenter på betaltjänstmarknaden, 

inbegripet intressenter som verkar utanför 

banksektorn. 

 5. Medlemsstaterna ska se till att de 

allmänna och säkra öppna 

kommunikationsstandarderna tillämpas 

av de kontoförvaltande 

betaltjänstleverantörerna, 

tredjepartsbetaltjänstleverantörerna och 

tredjepartsutgivare av 

betalningsinstrument.  

 6. De allmänna och säkra öppna 

kommunikationsstandarderna ska ses 

över regelbundet för att ta hänsyn till 

innovationer och teknisk utveckling. 

 7. Denna artikel påverkar inte 

tillämpningen av andra krav som 



 

 

fastställs i detta direktiv. 

 ______________ 

 * 12 månader efter det datum då detta 

direktiv trätt i kraft. 

 

Ändring  198 

Förslag till direktiv 

Artikel 94b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Artikel 94b 

 1. EBA ska på sin webbplats offentliggöra 

förteckningen över alla auktoriserade 

betaltjänstleverantörer inom unionen. 

 2. Denna förteckning ska hänvisa till alla 

auktoriserade betaltjänstleverantörer vars 

registrering har återkallats och skälen till 

detta. 

 3. Alla betaltjänstleverantörer ska på sina 

webbplatser erbjuda direkta länkar till 

hemmedlemsstatens behöriga myndighets 

webbplats där alla auktoriserade 

betaltjänstleverantörer förtecknas. 

 

Ändring  199 

Förslag till direktiv 

Artikel 94c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Artikel 94c 

 Skyldighet att informera konsumenterna 

om deras rättigheter 

 1. Senast den …* , ska kommissionen, på 

basis av en offentlig utfrågning om ett 

utkast, ta fram en användarvänlig 

elektronisk broschyr med tydlig och 

lättförståelig information om 

konsumenternas rättigheter enligt detta 

direktiv och relaterad unionslagstiftning. 

 2. Den broschyr som avses i punkt 1 ska 



 

 

göras tillgänglig för alla konsumenter i 

unionen och övriga berörda parter på 

kommissionens, EBA:s och nationella 

banktillsynsorgans webbplatser, och den 

ska vara lätt att ladda ner och överföra till 

andra webbplatser. Kommissionens ska 

informera medlemsstaterna, 

betaltjänstleverantörer och 

konsumentorganisationer om 

offentliggörandet av broschyren. 

 3. Betaltjänstleverantörer ska se till att 

alla konsumenter, inbegripet personer 

som inte är kunder, kan få tillgång till 

broschyren i originalformat, i elektronisk 

form på deras webbplats, och i 

pappersform vid deras filialer, hos deras 

ombud och vid de enheter till vilka 

verksamheter utkontrakterats. 

 Vid dessa filialer och hos dessa ombud 

och enheter ska ett tydligt anslag med 

följande text finns uppsatt väl synligt för 

konsumenterna: ”Vid disken kan du få ett 

exemplar av den text som anger dina 

rättigheter som betaltjänstanvändare”. 

 Följande väl synliga anslag ska finnas på 

deras webbplats: ”Klicka här för att ta del 

av dina rättigheter som 

betaltjänstanvändare". 

Betaltjänstleverantörer ska även se till att 

sådan information alltid är lättillgänglig 

för kunderna via deras online-konton, om 

sådana finns. 

 4. Broschyren ska i synnerhet spridas 

elektroniskt eller i pappersform när en 

kund ingår någon form av avtal eller, för 

personer som redan är kunder vid 

datumet då broschyren offentliggörs, 

genom ett meddelande till dessa inom ett 

år efter det att kommissionen 

offentliggjort broschyren. 

 5. Alla betaltjänstleverantörer ska på sina 

webbplatser erbjuda direkta länkar till 

den behöriga myndighets webbplats där 

alla auktoriserade betaltjänstleverantörer 

förtecknas. 

 6. Betaltjänstleverantörer får inte ta ut 

någon avgift av sina kunder för den 



 

 

information som ges enligt denna artikel. 

 7. Lämpliga alternativa medel ska 

användas vid tillämpningen av 

bestämmelserna i denna artikel med 

avseende på blinda och synskadade 

personer. 

 _____________ 

 * Två år efter det att detta direktiv trätt i 

kraft. 

Ändring  200 

Förslag till direktiv 

Artikel 95 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändring 

2. Om en medlemsstat utnyttjar någon av 

de möjligheter som avses i punkt 1, ska den 

informera kommissionen om detta och om 

alla följande ändringar. Kommissionen ska 

offentliggöra informationen på en 

webbplats eller på annat sätt som ger lätt 

åtkomst. 

2. Om en medlemsstat utnyttjar någon av 

de möjligheter som avses i punkt 1, ska den 

informera kommissionen om detta och om 

alla följande ändringar. Kommissionen ska 

offentliggöra informationen på en 

webbplats eller på annat sätt som ger lätt 

åtkomst och samtidigt underrätta 

Europaparlamentet. 

Ändring  201 

Förslag till direktiv 

Artikel 96 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändring 

 Senast den ...* ska kommissionen lägga 

fram en rapport, i tillämpliga fall 

tillsammans med ett lagstiftningsförslag, 

om konsekvenserna av att inkludera 

trepartssystem inom ramen för 

bestämmelserna om tillträde till 

betalningssystem, med särskilt beaktande 

av konkurrensnivån och 

betalkortsystemens marknadsandel. 

 ____________ 

 * Två år efter det datum då detta direktiv 

trätt i kraft. 

 


