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BETALlNGSRADETS ANBEFALINGER
VEDRØRENDE FORSLAG TIL EU-REGULERING

Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til et revideret

betalingstjenestedirektiv. Som den væsentligste ændring lægger Kom-
missionen op til at regulere betalingstjenester udført af tredjeparter på

baggrund af en adgang til betalingskonti. Ved samme lejlighed fremlag-

de Kommissionen også et forslag til en forordning om interbankgebyrer

og andre forhold ved kortsystemer.

Betalingsrådet har analyseret konsekvenserne af både forslaget til be-

stemmelser om tredjepartsadgang og forslaget til en EU-regulering af

interbankgebyrer mv. Desuden har det drøftet, om der var grundlag for

at komme med fælles anbefalinger til danske holdninger i forbindelse

med den videre behandling af de to forslag. Det følgende er en opsum-

mering af rådets drøftelser.

INTERBANKGEBYRER MV.
Det primære formål med forslaget til en forordning om interbankgebyrer

mv. er ifølge dets indledende betragtninger at fjerne hindringer for et

velfungerende og integreret marked for kortbetalinger i Europa. Kom-
missionen bemærker samtidig, at effektive nationale kortsystemer er un-

der pres af høje interbankgebyrer, hvilket kan føre til færre valgmulighe-
der, højere priser og betalingstjenester af lavere kvalitet.

Betalingsrådet lægger vægt på, at Dankortet videreføres i sin eksisteren-

de form, da det er en billig, effektiv og sikker del af den danske betalings-

infrastruktur. Det er imidlertid rådets opfattelse, at flere af bestemmel-

serne i forslaget - med forbehold for mulige effektivitetsgevinster, der

kan opnås som følge af øget konkurrence - kan føre til højere omkost-

ninger for denne type kort, hvilket forekommer at være i strid med for-

ordningens hensigt.
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De bestemmelser, der kan medføre højere omkostninger for betalings-

kort som Dankortet, er bl.a. forslagets artikel 6, der indeholder regler om

tildeling af licens til udstedelse og indløsning af kort, og artikel 7, som

kræver adskillelse af ejerskab og processing af kortsystemets betalinger.

Begge artikler har til formål at øge konkurrencen, men kan også pålægge

Dankort-systemet øgede omkostninger i form af dobbeltfunktioner o.l.
og medføre, at eksisterende stordriftsfordele går tabt

Derudover kan forslagets artikel ê om co-badging og forbrugernes ret til

at vælge kort i betalingssituationen have uhensigtsmæssige konsekven-

ser for betalingskort som Dankortet. Kombineret med et forslag om at
forbyde overvæltning, der fremgår af direktivforslaget, kan det føre til en

nedgang i brugen af Dankort til fordel for andre kort, der typisk er for-

bundet med højere omkostninger.

Betalingsrådet anbefaler, at der i forbindelse med den videre behandling
af forslaget gøres opmærksom på de mulige utilsigtede konsekvenser for

effektive kort som Dankortet. Det kan endvidere overvejes at arbejde for

en overgangsperiode for kort i stil med Dankortet eller en undtagelse fra

de bestemmelser, der vurderes at være mest belastende, for så vidt an-

går kort, der er billigere end det foreslåede loft for interbankgebyrer.

Endvidere har Betalingsrådet følgende bemærkninger til Kommissionens

forslag:

1. Beregning af interbankgebyret. Artikel 3 og 4 fastlægger et loft for

interbankgebyret for grænseoverskridende og indenlandske

kortbetalinger som en procentsats af betalingens værdi. For kort-

systemer, hvor afregningen fra indløser til udsteder er et fast ge-

byr pr. betaling, bør beregningen af interbankgebyret i forhold til

disse bestemmelser kunne foregå som et vægtet gennemsnit.

2. Standarder for processing. I artikel 7 stilles kravom, at processo-

rer sikrer, at de er teknisk interoperable ved at anvende standar-

der, som er udviklet af internationale eller europæiske standardi-

seringsorganer. Det bør præciseres, hvad der forstås ved denne

type standarder, og sikres, at de fastlægges af organer, som ikke

domineres af enkelte aktører.

3. Overgangsperiode for ikrafttræden. Ifølge artikel17 skal forslaget
træde i kraft på 20. dagen efter offentliggørelsen i EU-tidende.

Modsat bestemmelserne om interbankgebyrer, dvs. artikel 3 og 4,
lægger forslaget ikke op til, at der skal gælde en overgangsperi-

ode for opfyldelse af de øvrige krav. Da dette i praksis vil være
tidskrævende, bør der være en tilstrækkelig overgangsperiode.
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TREDJEPARTSADGANG
I forhold til direktivforslagets bestemmelser om tredjepartsadgang og
det videre arbejde på europæisk niveau om denne type adgang anbefa-

ler Betalingsrådet følgende:

1. Brug af autentifikationsmetode. I forslagets artikel 87 lægges der

op til, at kontoførende institut skal tillade tredjeparten at anvende
dets autentifikationsmetode, fx NemiD. Grundlæggende bør sik-

kerheden i forbindelse med autentifikation af betaler være uaf-

hængig af, at der anvendes en tredjepart. Det bør undersøges,

om der kan udvikles løsninger, der sikrer tredjeparten den nød-

vendige adgang på betryggende vis. Det kan fx være en fuld-

magtsløsning, udstedelse af særlige log-in detaljer til tredjeparten
eller opbygningen af en fælles grænseflade, så overdragelse af

personlige koder undgås.
2. Fælles grænseflade for tredjeparter. En fælles grænseflade, eller et

standard interface, mellem tredjeparter og kontoførende institut-
ter kan være en løsning på en række fremførte bekymringer ved

tredjepartsadgang. Den vurderes at kunne højne sikkerheden ved
autorisation af betalinger med involvering af tredjepart, jf. oven-

for, og kan ligeledes danne grundlag for en rammeaftale mellem

tredjeparter og kontoførende institutter på objektive, ikke-

diskriminerende og proportionale vilkår. Det bør undersøges, om

der er grundlag for at udvikle en sådan grænseflade.

3. Betalingsinitieringstjenester. I forslaget defineres betalingsinitie-
ringstjenester som aktiviteter, der udbydes af en tredjepart og in-

debærer, at der via en adgang til betalers konto iværksættes en
betaling. Det er ikke klart, om denne type tjenester omfatter løs-

ninger som eDankortet og iDEAL, hvor brugeren selv logger på
sin netbank efter at være viderestillet af en tredjepart. Definitio-

nen af betalingsinitieringstjenester bør præciseres, eventuelt i di-

rektivets indledende bemærkninger. Det bør desuden gøres klart,

hvilke bestemmelser i direktivet disse tjenester er underlagt.

4. Kontooplysningstjenester. I forslaget defineres kontooplysnings-

tjenester som aktiviteter, hvor tredjeparten bruger sin adgang til

brugers konti til at samle information om transaktioner og inde-

stående på disse konti og præsentere dem for bruger på en over-

skuelig måde. Som for betalingsinitieringstjenester bør det præci-

seres, hvilke bestemmelser disse tjenester er underlagt. Ved brug

af kontooplysningstjenester kan en tredjepart opnå adgang til

personfølsomme oplysninger. Disse tjenester bør derfor også væ-

re underlagt oplysnings- og sikkerhedsmæssige krav.
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5. Oplysningskrav og udtrykkeligt samtykke. Når brugere giver tred-

jeparter adgang til deres betalingskonti, skal det i overensstem-

melse med forslagets indledende betragtninger ske udtrykkeligt

og på fuldt oplyst grundlag, dvs. brugeren skal være bekendt

med rækkevidden af adgangen. Det bør præciseres i direktivet,

hvilke krav der gælder for udtrykkeligt samtykke. Desuden bør
tredjeparters oplysningskrav om omfanget af deres kontoadgang

uddybes og udvides tilogså at gælde for rammeaftaler om beta-

linger og ikke blot enkeltstående betalinger.

6. Udstedere af tredjemandsbetalingsinstrumenter. Forslaget regule-
rer også udstedere af såkaldte tredjemandsbetalingsinstrumenter

og deres adgang til betalingskonti. Det defineres ikke, hvad der

forstås ved denne type instrumenter, og det fremgår ikke klart af

forslaget, hvorfor udstedere af tredjemandsbetalingsinstrumenter

ikke er omfattet af de øvrige bestemmelser om tredjepartsad-

gang. Det bør defineres, hvad tredjemandsbetalingsinstrumenter
dækker over, og den særskilte regulering af udstedere af disse in-

strumenter bør fjernes, hvis den ikke er påkrævet.
7. Hæftelses- og ansvarsregler. Ifølge forslagets hæftelses- og an-

svarsregler er kontoførende institut forpligtet til at tilbageføre
pengene, hvis en bruger gør indsigelse mod et beløb, der er hæ-

vet af en tredjepart. Tredjeparten har et ansvar for at bevise, at
betalingen er autoriseret og korrekt behandlet, men det gælder

kun over for betaler og ikke det kontoførende institut. Det efter-

lader det kontoførende institut uden juridisk grundlag, hvis det

ønsker at søge erstatning for tredjeparten, hvilket bør ændres
ved en gennemgang af forslagets hæftelses- og ansvarsregler.

8. Aftaler mellem kontoførende institut og tredjepart. Forslaget inde-

holder ikke krav om en aftale mellem kontoførende institut og

tredjeparten. Der bør omvendt heller ikke være forbud mod den-

ne type aftaler, hvilket kan præciseres i de indledende betragt-

ninger.

Med venlig hilsen

~v~
Formand for Betalingsrådet
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