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Promemorian Möjlighet för värdepappersföretag i tredjeland
att under viss tid tillhandahålla tjänster utan krav på tillstånd
och vissa betaltjänstfrågor (Fi2018/03686/V)
Vad gäller förslaget i avsnitt 2, avsnitt 4 och 5 om vissa betaltjänstfrågor
lämnar Finansinspektionen följande svar.
Avsnitt 2.5
Den föreslagna lydelsen av 8 § förordningen (2010:1008) om betaltjänster
innehåller en referens till 4 a kap. 4 a § lagen (2010:751) om betaltjänster.
Denna referens synes vara felaktig avseende angiven paragraf. 4 a kap.
innehåller ingen 4 a § i nuvarande eller föreslagen lydelse. Referensen borde
därför avse 4 a kap. 5 c §.
Avsnitt 4.3.4
Finansinspektionen tillstyrker förslaget att jämförelsewebbplatsen utformas i
enlighet med relevant artikel i betalkontodirektivet. Hänvisningen till
konsumenternas.se bör för tydlighets skull tas bort. FI har upprättat rutiner för
inrapportering från instituten och för stunden stämmer uppgiften att
konsumenterna kan tillgå informationen på webbplatsen konsumenteras.se.
Avsikten är dock att FI inom kort upprättar en webbsida där uppgifterna finns
att tillgå varefter andra aktörer, exempelvis Konsumenternas Bank- och
finansbyrå (konsumenternas.se), kan hämta informationen och utforma egna
jämförelsesidor. Det kommer då att vara genom Finansinspektionens webbplats
kraven i direktivet genomförs och inte genom konsumenternas.se. Av detta skäl
bör hänvisningen tas bort.
Avsnitt 4.4
Finansinspektionen konstaterar att den svenska lagstiftaren valt att tillämpa
artikel 10.1 2 st. vid genomförandet av direktivet varvid den befintliga svenska
rutinen för byte av betalkonto, som delvis skiljer sig från direktivets, behållits.
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De föreslagna förtydligandena om information och avgifter är dock av relevans
för genomförandet av direktivet och bidrar till ett högt konsumentskydd.
Finansinspektionen tillstyrker förslaget.
Avsnitt 4.4.2
4 a kap. 6 § första stycket lagen (2010:751) om betaltjänster föreslås få ett
tillägg där det anges att ”Betaltjänstleverantören ska informera konsumenten
om rutinerna”. Promemorian anger att det är lämpligt att det närmare innehållet
om den information som ska lämnas och formerna för hur den ska lämnas
regleras i Finansinspektionens föreskrifter. Finansinspektionen konstaterar att
bemyndigandet i 5 § 10 förordningen (2010:1008) om betaltjänster avser
”rutiner för byte av betalkonto”. Enligt Finansinspektionens uppfattning bör det
befintliga bemyndigandet anses innefatta föreskriftsrätt även avseende krav på
informationslämnande om bytesrutiner, i annat fall bör bemyndigandet
utvidgas.
Avsnitt 5
Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 mars 2019. Ändringarna medför att
Finansinspektionen behöver införa nya bestämmelser i Finansinspektionens
föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer, se
avsnitt 4.4.2 i promemorian. Sådana ändringar i föreskrifterna kommer inte
kunna genomföras eller träda i kraft till den 15 mars 2019.
Vad gäller övriga avsnitt om vissa betaltjänstfrågor tillstyrker
Finansinspektionen promemorians förslag.
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