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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om konkurrence: Sektorundersøgelse i detailbanksektoren
(2007/2201(INI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens meddelelse om sektorundersøgelsen i 
detailbanksektoren i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1/2003
(KOM(2007)0033),

 der henviser til foreløbig rapport 1 af 12. april 2006 om betalingskort og foreløbig 
rapport 2 af 17. juli 2006 om anfordringskonti og dermed forbundne tjenesteydelser,

 der henviser til grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet i det indre marked
(KOM(2007)0226),

 der henviser til Kommissionens meddelelse: "Et indre marked for Europa i det 21. 
århundrede" (KOM(2007)0724),

 der henviser til afgørelsen for nylig om Mastercard's multilaterale interbankgebyrer 
inden for EØS,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om 
adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut (omarbejdning)1 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/49/EF af 14. juni 2006 om kravene til 
investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag (omarbejdning)2,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/64/EF af 13. november 
2007 om betalingstjenester i det indre marked3,

 der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerkreditaftaler til
ændring af Rådets direktiv 93/13/EF,

– der henviser til sin beslutning af 11. juli 2007 om hvidbogen om politikken for 
finansielle tjenesteydelser 2005-20104,

– der henviser til sin beslutning af 4. juli 2006 om konsolidering i den europæiske industri 
for finansielle tjenester 5,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A6-0000/2008),

                                               
1  EUT L 177, 30.6.2006, s. 1.
2  EUT L 177, 30.6.2006, s. 201.
3  EUT L 319, 5.12.2007, s. 1.
4 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0338.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0294.
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A. der henviser til et velfungerende finansielt marked som en forudsætning for opfyldelse 
af målsætningerne i Lissabon-strategien, således at EU kan blive den mest 
konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden og skabe en 
bæredygtig økonomisk vækst med flere og bedre job,

B. der henviser til behovet for bedre finansielle tjenesteydelser i detailledet for at 
gennemføre handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser fuldt ud,

C. der henviser til betydningen af detailbanksektoren for EU's økonomi i forhold til vækst 
og beskæftigelse og sektorens betydning for forbrugere og små og mellemstore 
virksomheder,

D. der henviser til den manglende harmonisering af forbrugerpolitikken i EU og den 
dermed forbundne kompleksitet for finansielle produkter,

E. der henviser til betydningen af EU's konkurrencepolitik til gennemførelse af det indre 
marked og etablering af lige vilkår for alle aktører,

F. der henviser til nødvendigheden af at skabe balance mellem en høj grad af 
forbrugerbeskyttelse og tilfredsstillende funktion af det indre marked,

Generelt

1. støtter Kommissionens integrerede tilgang, der omfatter støtte af politikker om det indre 
marked med målrettede sektorundersøgelser; beklager ikke desto mindre timingen af
denne sektorundersøgelse og opfordrer Kommissionen til at følge op på sit arbejde, når 
virkningen af direktivet om investeringsselskabers og kreditinstitutters kapitalgrundlag, 
det fælles europæiske betalingsområde, direktivet om betalingstjenester og direktivet 
om forbrugerkredit kan bedømmes i praksis;

2. beklager, at der i Kommissionens undersøgelse ikke er taget tilstrækkeligt højde for de 
specifikke aspekter af den strengt regulerede banksektor og betydningen af kultur, vaner 
og sprog for forbrugernes valg af finansielle produkter;

3. minder om, at konkurrencepolitik er et vigtigt værktøj til gennemførelse af det indre 
marked, men at målsætningen om mere konkurrence ikke bør resultere i svækket 
risikostyring i banksektoren og bringe stabiliteten i en særlig vigtig og strategisk sektor i 
verdensøkonomien i fare; understreger, at forbrugernes tillid er af afgørende betydning 
for videreudviklingen af de finansielle tjenesteydelser;

Forbrugernes mobilitet

4. opfordrer Kommissionen til at yde en indsats for at lette forbrugernes mobilitet, således 
at forbrugerne har mulighed for at vælge en anden udbyder og dermed styrke en sund 
konkurrence mellem udbydere; ønsker at sikre fortsat ydelse af service, også når man 
lukker en konto eller skifter udbyder, og undgå overlapning af tjenesteydelser;

5. anbefaler lave eller ingen omkostninger i forbindelse med lukning af konti for at 
fremme mobilitet og konkurrence; henstiller til, at Kommissionen definerer bedste 
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praksis i relation til hurtige og effektive procedurer for bankskifte, hvor der både tages 
højde for procedurens varighed og de omkostninger, som er forbundet dermed; mener, 
at ønsket om bankskifte ikke bør komme kunderne til skade; er imod alle unødvendige
kontraktlige forbindelser, der hindrer kundernes mobilitet;

Information og gennemsigtighed

6. mener, at information til forbrugerne er uhyre vigtig, men ikke nødvendigvis 
tilstrækkelig til at sikre konkurrence mellem banker; opfordrer til at formidle 
oplysninger, der er af bedre kvalitet og mere forståelig; mener, at det i øjeblikket er 
vanskeligt og omkostningskrævende for forbrugerne at indhente relevante oplysninger;

7. opfordrer Kommissionen til at fokusere på håndhævelse af bankernes forpligtelser til at 
tilbyde kunderne, inden de åbner en konto, et enkelt dokument med alle oplysninger om 
samtlige omkostninger, herunder de omkostninger, der er forbundet med at lukke en 
konto;

8. henstiller til, at der oprettes et fælles europæisk prospekt for udbydere med en 
beskrivelse af deres grundlæggende produkter, dermed forbundne omkostninger og 
betingelser, for at gøre det muligt at foretage en let og gennemsigtig sammenligning, 
som på nuværende tidspunkt ikke kan lade sig gøre i forbindelse med bundtede 
produkter; henstiller til, at der oprettes en uafhængig europæisk kontrolinstans med 
henblik på at garantere kvaliteten af de formidlede oplysninger samt en europæisk 
forskningsmaskine til afhjælpning af sammenligninger på tværs af grænserne;

Kredit - registre og formidlere

9. understreger betydningen af, at der i forbindelse med ydelse af kredit er pålidelige data 
til rådighed for bankerne, og at disse data skal være tilgængelige på et rimeligt og 
gennemsigtigt grundlag; insisterer ikke desto mindre på nødvendigheden af at beskytte 
forbrugernes personoplysninger; opfordrer Kommissionen til at stille forslag om 
interoperabilitet for dataregistre og samtidig beskytte forbrugernes ret til privatliv og ret 
til indsigt og berigtigelse;

10. anmoder Kommissionen om at intensivere indsatsen vedrørende kreditformidlere for at 
sikre forbrugerbeskyttelse og undgå uhensigtsmæssig salgspraksis, som især er skadelig 
for den mere sårbare del af forbrugerne i befolkningen;

11. opfordrer Kommissionen til at klarlægge og harmonisere formidlernes rettigheder og 
forpligtelser, idet der ofte opstår problemer i forbindelse med salg, administration og 
håndhævelse af aftaler om finansielle tjenesteydelser; anmoder Kommissionen om at 
skelne klart mellem formidling af information, som skal være klar og tydelig og let 
læselig og gratis, og ydelse af rådgivningstjenester;

Samarbejde mellem banker

12. mener, at decentraliserede banknetværk som f.eks. sparekasser og andelsbanker sikrer
kontinuitet i de finansielle markeder, selv i mindre markeder og fjernmarkeder; 
understreger, at pluralistiske bankmarkeder og mange forskellige udbydere fremmer 
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konkurrencen i EU's bankmarkeder, sikrer finansieringen af de lokale økonomier og 
letter adgangen til finansielle tjenesteydelser for alle kunder;

Betalingssystemer

13. er overbevist om, at SEPA og direktivet om betalingstjenester vil være løsningen på 
fragmenteringen og den manglende konkurrence, der er identificeret gennem 
sektorundersøgelsen om betalingsinfrastrukturer; minder om, at første fase af SEPA 
trådte i kraft den 28. januar 2008 med krav om integrerede clearing- og 
afregningssystemer, der fungerer på grundlag af samme regler og tekniske standarder; 
understreger endvidere, at adgangskriterierne for SEPA er retfærdige og gennemsigtige; 
minder derudover om, at det i direktivet om betalingstjenester er fastsat, at adgang til 
betalingssystemerne ikke må forhindres i større udstrækning, end det er nødvendigt for 
at beskytte mod specifikke risici og beskytte betalingssystemets finansielle sikkerhed;

14. bemærker, at Kommissionen gentagne gange har kvalificeret multilaterale 
interbankgebyrer som ikke-konkurrencedygtige og derfor anmodet industrien til at 
annullere disse gebyrer; mener, at Kommissionen til interessenterne skal formulere
klare indikationer, vejledninger og krav til gennemsigtighed, som vil give industrien 
mulighed for at sikre en retfærdig og gennemsigtig beregningsmetode, der er i 
overensstemmelse med EU's konkurrencelovgivning;

15. mener, at der er et stort behov for bedre klarlæggelse af metodologien og reglerne for 
forvaltning af de multilaterale interbankgebyrer for kontantautomater og andre 
betalingsmåder; minder om, at SEPA's ordning med direkte debitering og 
kreditoverførsel er et tosidet netværk, der skaber økonomiske fordele takket være 
netværkseffekt; anmoder Kommissionen om at fastlægge en afbalanceringsmekanisme 
for mere ligeligt at fordele omkostningerne og fordelene ved at deltage i netværket; 
foreslår Kommissionen at definere og informere interessenterne om den metodologi, der 
skal anvendes til beregning af alle godkendte multilaterale interbankgebyrer, for at sikre 
samme vilkår og håndhævelse af konkurrencereglerne;

*

*   *

16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Generelle overvejelser

Det bifaldes, at Kommissionen i sektorundersøgelsen har fokuseret på effektiviteten og 
funktionen af en sektor som detailbanksektoren, som er særlig udsat, fordi sektorens 
målgruppe er familier og små og mellemstore virksomheder, og fordi sektoren fortsat er den 
vigtigste undersektor inden for banksektoren med over 50 % af EU's samlede aktiviteter i 
relation til bruttoindkomst.

Der kan muligvis sættes spørgsmålstegn ved Kommissionens undersøgelse i relation til nogle 
af de metodologiske valg, som Kommissionen har truffet i sammenligningen af forskellige 
markedssituationer og nationale systemer, men undersøgelsen viser meget nøjagtigt og 
realistisk en situation, hvor markedets funktion klarlægges med de største fejl og mangler og 
med en overvejelse af, hvordan disse afhjælpes gennem konkurrencereglerne.

I sektorundersøgelsen afdækkes nogle punkter, der giver anledning til bekymring, som fuldt 
ud deles af ordføreren, angående konkurrence i industrien for betalingssystemer, især 
betalingskortsystemer, kreditregistre og vigtigst af alt bankernes fastsættelse af priser og 
politikker. Hvad angår aktiviteterne i sparekasser og andelsbanker har Kommissionen 
undervurderet nogle typiske forhold i forbindelse med disse banker, f.eks. deres 
tilstedeværelse i områder, der betragtes som perifere, deres betydning for de pågældende
samfund og deres sociale rolle. Det skal nævnes, at sidstnævnte forhold især er vigtige, hvad 
angår effektiviteten af tjenesteydelserne.

Konklusionerne af sektorundersøgelsen viser tydeligt et behov for at skabe et mere 
konkurrencedygtigt miljø blandt udbyderne, især på detailmarkederne, og hvis disse 
målsætninger opfyldes, kan de europæiske forbrugere drage fuld fordel af det indre marked.

Ordføreren mener, at enkle selvregulerende foranstaltninger er utilstrækkelige værktøjer for 
bankindustrien, hvis effektiviteten af tjenesteydelserne i detailledet skal forbedres. Derfor vil 
et europæisk lovforslag være relevant for at sikre markedseffektivitet og større fordele for 
forbrugerne. Kommissionen bør derfor træffe tilstrækkelige foranstaltninger, både ved at 
håndhæve konkurrencelovgivningen og iværksætte politiske initiativer.

1. - Banktjenester

Banktjenester er noget særligt, idet tillidsforholdet mellem bankerne og deres kunder kan 
svække forbrugernes ønske om at sætte konkurrencemekanismer i gang. Banktjenester styrker
også virksomhedernes markedsposition, som i nogle tilfælde medfører højere priser.
Problemet er, at bankerne, hvis de udnytter denne stilling, kan træffe kommercielle 
foranstaltninger, der skaber flere omkostninger for klienterne, når de ønsker at afslutte deres 
forbindelse med banken, eller som hæmmer klientens evne til at forstå og sammenligne 
egenskaber og priser for de tjenesteydelser, der tilbydes på markedet.
Den omstændighed, at der på samme marked er en række kontohavere, der næsten ingen eller
slet ingen information har modtaget, har tilsyneladende gjort det muligt for bankindustrien i 
nogle lande at drage fordel af denne mangel på informationssymmetri.
Det er derfor meget vigtigt at samarbejde på EU-plan om at fremme initiativer vedrørende 
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formidling af information. Ordninger til opnåelse af finansiel viden og større gennemsigtighed 
skaber også mere mobil efterspørgsel, som dermed kan ændre den nuværende balance mellem 
udbud og efterspørgsel, der er et typisk træk for markedet for finansielle tjenesteydelser. I 
denne sammenhæng støtter ordføreren de foranstaltninger, som Kommissionen har truffet om 
finansiel uddannelse i meddelelsen KOM(2007)0808 af 18. december 2007.

Det er vigtigt, at forbrugere, som ønsker at skifte udbyder, ikke afholdes fra eller hindres i at 
gennemføre dette ønske. Et marked med velinformerede og mobile forbrugere betyder, at de 
finansielle institutioner skal konkurrere for at tiltrække og beholde forbrugerne.

1(a) - Bundtningspolitikker

Bankernes anvendelse af anfordringskonti som et strategisk værktøj for at opbygge et forhold 
med en kontohaver, baseret på mange andre tjenesteydelser, er ofte en praksis, der ikke er 
fremmende for mobilitet.
Når mange andre tjenesteydelser er forbundet med en anfordringskonto, kan en sådan konto 
kun i teorien lukkes umiddelbart eller inden for få dage, da det i praksis involverer en 
procedure, der sommetider er kompliceret og meget langvarig. I nogle EU-lande kræver 
bankerne, når en klient lukker en anfordringskonto, at direkte betaling af serviceregninger 
annulleres, og at betalingskort og kreditkort returneres. Dette kan skabe problemer for 
kontohaverne og afholde dem fra at skifte bank. Det vil derfor være positivt i forbindelse med 
et bankskifte, hvis der i det mindste tages højde for en overgangsordning, som ikke medfører
yderligere omkostninger eller perioder, hvor en kontohaver ikke modtager nogen 
banktjenester, og som skal være af en varighed, der er nødvendig for at afslutte skiftet.
Vi skal derfor sikre, at omkostningerne (økonomiske, tidsafhængige og administrative) 
forbundet med at skifte bank fjernes eller i det mindste reduceres til et minimum ved at fjerne 
alle unødvendige kontraktlige eller faktiske forbindelser mellem anfordringskonti og andre 
tjenesteydelser, f.eks. lån, opsparingskonti, værdipapirer og forsikringspolicer.

Vi har med andre ord brug for at udvikle mekanismer, som gør anfordringskonti flytbare.

1(b) - Information til forbrugere

Ordføreren er overbevist om, at det er nødvendigt at forbedre forbrugernes evne til at træffe 
beslutninger, der er relevante for deres økonomiske forhold for at øge effektiviteten af 
tjenesteydelser i detailbankindustrien. Derfor er det nødvendigt med tiltag på flere niveauer:

– rettidig formidling af klar og tydelig og tilstrækkelig information

– kvalitetsrådgivning

og vigtigst af alt

– lige konkurrence mellem ensartede produkter.

Hvis forbrugerne er velinformerede, har de bedre mulighed for at vælge de største fordele, 
uafhængigt af udbyderen af de finansielle tjenesteydelser.
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Selv om det bør være en forudsætning at formidle information, er det ikke tilstrækkeligt for 
opnåelse af konkurrencedygtig balance. Det, der er vigtigt, er kvaliteten af de pågældende 
oplysninger, og om de kan anvendes af forbrugerne i praksis. Hvis informationen til 
forbrugeren ikke er tilfredsstillende, og omkostningerne forbundet med at indhente 
oplysninger er så store, at de overstiger de forventede fordele af de pågældende oplysninger, 
anspores forbrugerne ikke til at indhente oplysninger. Det har i de undersøgelser, der er 
foretaget af Kommissionen og en række nationale tilsynsmyndigheder, vist sig, at mange 
informationsbrochurer ikke indeholder betingelser for bankoverførsler, anvendelse af 
betalingskort, gebyrer for at hæve penge fra andre banker end egen bank osv. Der findes 
således ikke en generel brochure med de almindelige oplysninger om udgifter til 
tjenesteydelser, der typisk anvendes i håndteringen af en anfordringskonto. Derfor er det 
nødvendigt én gang årligt at oplyse anfordringskontohavere om de udgifter, der er pålagt
kontoen, og eventuelle ændringer i forhold til året før.
Dette kan eventuelt gøres på en standardiseret måde på EU-plan, således at de økonomiske 
betingelser, der pålægges af bankerne, kan sammenlignes effektivt i EU med store fordele for 
forbrugerne i forbindelse med valg af banktjenester.
Det vil endvidere være hensigtsmæssigt at udvikle informationskilder - ægte søgemaskiner -
der er uafhængige af bankerne, og som vil gøre det lettere at sammenligne omkostningerne for 
tjenesteydelser, der tilbydes af de forskellige banker i Europa.

2 - Betalingssystemer

I Kommissionens sektorundersøgelse peges der på en række alvorlige konkurrenceproblemer 
på det europæiske marked for betalingskort.
Ordføreren er også af den opfattelse, at mange af de problemer, der blev identificeret i 
undersøgelsen, vil blive løst ved indførelsen af SEPA (fælleseuropæisk betalingsområde) og 
gennemførelsen af direktivet om betalingstjenester. Det er en meget vigtig sektor. I 2005 
alene var den samlede værdi af køb foretaget i EU med betalingskort på over 1.350 milliarder 
euro.
Hvad angår kortbetalingsnetværk giver SEPA mulighed for at eliminere mange af de 
ineffektive punkter, der er fremhævet i undersøgelsen, f.eks. omkostningerne forbundet med 
bankoverførsler eller tidsrammen for overførsel af penge. Hvad angår betalingskort vil SEPA 
kunne tilbyde flere valgmuligheder blandt udbydere og dermed styrke konkurrencen i dette 
meget koncentrerede marked i Europa.

2(a) – Multilaterale interbankgebyrer

Multilaterale interbankgebyrer er en helt anden sag.
Ordføreren håber, at Kommissionen vil udarbejde en vejledning, som markedet kan anvende i 
forbindelse med indgåelse af sådanne aftaler, således at der ikke er begrænsninger forbundet 
dermed. Det vil endvidere være hensigtsmæssigt for antitrust-myndighederne at iværksætte en 
høringsproces i lig med den proces, der nu er almindelig praksis i alle europæiske 
lovgivningsprocedurer, således at den beregningsmetodologi for multilaterale 
interbankgebyrer, der hidtil har været anvendt under forskellige omstændigheder på 
sommetider meget forskellige måder, kan blive defineret af EU og omsider være ensartet på 
europæisk plan. Når denne beregningsmetodologi er defineret, skal den anvendes på samme 
måde i alle betalingssystemer, både nationalt, paneuropæisk og internationalt. En lignende 
løsning - som et tilsvarende instrument - vil være, at hvert betalingssystem har sit eget 
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multilaterale interbankgebyr, hvis niveau skal være bestemt af systemets effektivitet. Det vil 
skabe konkurrence mellem systemerne og bane vejen for succes for det mest effektive system.

3 - Kreditregistre

Endelig deler ordføreren fuldt ud Kommissionens bekymring over adgangen til kreditregistre i 
tilfælde, hvor forvaltningen af de pågældende registre er i strid med konkurrencereglerne.
Princippet om ikke-diskriminerende fælles adgang til kreditregistre er et princip, der skal 
følges overalt i Europa.
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