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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger"
(2012/2040(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 26 og 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Kommissionens grønbog af 11. januar 2012 "På vej mod et integreret 
europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (KOM(2006)0941), i det 
følgende benævnt grønbogen,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. januar 2012 "En sammenhængende 
ramme til styrkelse af tilliden til det digitale indre marked for e-handel og onlinetjenester" 
(KOM(2011)0942),

– der henviser til den offentlige høring, som Kommissionen afholdt om grønbogen, fra den 
11. januar 2012 til den 11. april 2012,

– der henviser til konferencen om kort-, internet- og mobilbetalinger, som Kommissionen 
afholdt den 4. maj 2012,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 
2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer 
i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 924/2009 (EØS-relevant tekst)1,

– der henviser til informationsdokumentet fra marts 2012 om håndhævelse af 
konkurrencereglerne inden for betalingssektoren, som er udarbejdet af European 
Competition Network's Banking and Payments Subgroup2

– der henviser til Den Europæiske Centralbanks anbefalinger af april 2012 vedrørende 
sikkerheden ved internetbetalinger3

– der henviser til arbejdsdokumentet fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 
22. maj 2012 om grønbogen (INT 634),

– der henviser til Kommissionens beslutning af 24. juli 2002 vedrørende en procedure i 
henhold til EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 i sag COMP/29.373 Visa 
International4,

– der henviser til Kommissionens beslutning af 19. december 2007 vedrørende en procedure 
i henhold til EF-traktatens artikel 81 og EØS-aftalens artikel 53 i Sag COMP/34.579 –
MasterCard, Sag COMP/36.518 – EuroCommerce og Sag COMP/38.580 – Commercial 

                                               
1 EUT L 94, 30.3.2012, s. 22.
2 http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_payments_en.pdf.
3 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationsforthesecurityofinternetpaymentsen.pdf.
4 EUT L 318, 22.11.2002, s. 17.



PE491.085v01-00 4/10 PR\904038DA.doc

DA

Cards1,

– der henviser til Domstolens dom af 24. maj 2012 i sagen MasterCard m.fl. mod 
Kommissionen2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2012),

A. der henviser til, at det europæiske marked for kort-, internet og mobilbetalinger er 
fragmenteret på tværs af landegrænserne, og at kun nogle få store aktører kan operere på 
tværs af grænserne,

B. der henviser til, at udviklingen og en mere udbredt anvendelse af kort-, internet- og 
mobilbetaling også kan bidrage til at gøre e-handel i Europa mere omfattende og 
mangfoldig,

C. der henviser til, at andelen og udbuddet af internet- og mobilbetalinger er vokset støt i 
Europa og på verdensplan,

D. der henviser til, at grønbogen ikke beskæftiger sig med omkostningerne ved 
kontantbetalinger sammenlignet med kort, internet- og mobilbetalinger, og at det derved 
ikke bliver muligt at foretage en analyse af de økonomiske og velfærdsmæssige 
omkostninger ved kontantbetalinger,

E. der henviser til, at grænseoverskridende hvervning er en mulighed, der i øjeblikket kun er 
åben for et begrænset antal aktører, og at denne ordning kan betyde en udvidelse af den 
handlendes valgmuligheder og dermed give det frie marked mulighed for at udvikle sig,

F. der henviser til, at tillægsgebyrer på brugen af kortbetaling ikke er tilladt i nogle 
medlemsstater, men meget udbredt i visse andre,

De forskellige betalingsmetoder

1. udtrykker bekymring over den unødigt stramme regulering af markederne for internet- og 
mobilbetaling, idet disse betalingsmetoder stadig er under udvikling; beder Kommissionen 
indtage en radikalt anderledes og mere hensigtsmæssig holdning til disse nye 
betalingsmetoder i alle fremtidige forslag;

2. erindrer om, at der er omkostninger forbundet med alle betalingsmetoder; anmoder derfor 
Kommissionen om også fremover at tage hensyn til omkostningerne ved kontantbetaling 
sammenlignet med andre betalingsmetoder;

                                               
1 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; sammendrag af afgørelse 
offentliggjort i EUT C 264, 6.11.2009, s. 8.
2 Sag T-111/08, MasterCard m.fl. mod Kommission, endnu ikke offentliggjort.
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Standardisering og interoperabilitet

3. mener, at fælles tekniske standarder ikke blot vil forbedre den europæiske økonomis 
konkurrenceevne og det indre markeds funktion, men også vil indebære 
sikkerhedsrelaterede fordele i form af fælles sikkerhedsstandarder, hvilket vil gavne både 
forbrugere og handlende;

4. understreger, at standardisering ikke må skabe hindringer for konkurrence og innovation, 
men i stedet skal fjerne hindringer for at sikre lige konkurrencemuligheder for alle parter;

5. støtter inddragelsen af alle berørte parter i videreudviklingen af fælles tekniske og 
sikkerhedsmæssige standarder for alle betalingsordninger; bemærker, at disse parter bl.a. 
kan være – men ikke nødvendigvis er begrænset til – Det Europæiske Betalingsråd (EPC), 
forbrugerorganisationer, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, rådet for det fælles 
eurobetalingsområde (SEPA), Kommissionen, eksperter på forskellige områder, andre 
leverandører af betalingstjenester end banker og repræsentanter leverandører af mobil-, 
internet- og kortbetaling;

6. understreger, at alle standardiserings- og interoperabilitetskrav skal sigte mod at styrke det 
europæiske betalingsmarkeds konkurrenceevne og ikke bør føre til unødvendige barrierer 
sammenlignet med det globale marked;

7. bemærker, at adskillelsen af betalingsinfrastrukturer fra betalingsordninger kan betyde 
øget konkurrence, eftersom mindre aktører ikke ville blive udelukket på grund af tekniske 
begrænsninger;

Grænseoverskridende hvervning

8. påpeger, at der er behov for yderligere standardisering for at fremme grænseoverskridende 
hvervning, en ordning, der vil øge konkurrencen og de handlendes valgmuligheder, og 
som kan føre til mere omkostningseffektive betalingsmetoder for forbrugerne;

9. opfordrer til, at man aktivt forsøger at finde løsninger, der kan lette grænseoverskridende 
hvervning i lyset af fordelene for det indre marked; udtrykker bekymring over 
eksisterende barrierer som f.eks. licensordninger, som bør afskaffes;

Multilaterale interbankgebyrer

10. mener, at multilaterale interbankgebyrer i øjeblikket kan retfærdiggøres som et middel til 
at finansiere kortbetalingssystemerne med fire parter; bemærker, at de multilaterale 
interbankgebyrer undertiden er højere end det, der kræves til finansiering af 
betalingssystemet med fire parter;

11. mener ikke, at der bør indføres et maksimalt niveau for multilaterale interbankgebyrer på 
EU-niveau, eftersom dette kunne medføre, at de nuværende lave multilaterale 
interbankgebyrer i nogle lande vil stige og nærme sig det maksimalt tilladte niveau;

12. mener, at gennemsigtigheden af multilaterale interbankgebyrer bør reguleres i såvel 
internationale som nationale ordninger, og at dette sammen med lettere adgang til 
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grænseoverskridende hvervning kan føre til lavere multilaterale interbankgebyrer, 
eftersom de handlende frit vil kunne vælge, hvilke betalingsordninger de ønsker at deltage 
i;

13. understreger imidlertid, at manglen på gennemsigtighed vedrørende de multilaterale 
interbankgebyrer mellem de handlende og betalingstjenesteudbyderne udgør et mere akut 
problem end den manglende gennemsigtighed mellem forbrugeren og den handlende; 
mener, at overflødige oplysninger ikke vil skabe merværdi for forbrugerne og vil betyde 
gennemsigtighed i teorien, men ikke i praksis;

14. mener, at der findes væsentlige forskelle mellem betalingsordninger med tre parter og fire 
parter, og at de enkelte ordninger bør behandles i henhold til deres særtræk, men dog i 
sidste ende ensartet;

Co-badging

15. bemærker, at co-badging kan være gavnligt for forbrugerne, eftersom det vil medføre 
færre kort og flere valgmuligheder og vil tilskynde til konkurrence;

16. understreger, at forbrugeren og den udstedende betalingstjenesteudbyder skal nå til 
gensidig enighed om co-badging, og ordningen bør gøres obligatorisk;

Tillægsgebyrer

17. glæder sig over forbuddet mod tillægsgebyrer på brugen af kortbetalinger i nogle 
medlemsstater; opfordrer andre medlemsstater til at overveje at kræve større 
gennemsigtighed om tillægsgebyrer for at sikre, at forbrugeren ved, hvor stor en del af 
tillægsgebyret, der f.eks. stammer fra det multilaterale interbankgebyr, og hvor stor en del, 
den handlende har pålagt;

18. mener, at det kan være gavnligt at begrænse tillægsgebyrer på de direkte omkostninger 
ved brug af et betalingsinstrument; understreger imidlertid, at det i sidste ende bør være op 
til medlemsstaterne at beslutte, om de vil tillade eller forbyde tillægsgebyrer; 

Betalingssikkerhed

19. erindrer om, at det endelige ansvar for sikkerhedsforanstaltningerne i forbindelse med 
forskellige betalingsmetoder ikke kan ligge hos forbrugerne, men at disse bør informeres 
om sikkerhedsforanstaltningerne;

20. mener, at sikkerheden ved kortbetalinger allerede er høj, og at den gradvise overgang fra 
magnetkort til chipkort vil forbedre sikkerhedsniveauet yderligere;

21. mener, at det indebærer risici at give tredjeparter adgang til oplysninger om, hvorvidt der 
står penge på en bankkonto; bemærker, at en af disse risici består i, at forbrugerne måske 
ikke er fuldt ud klar over, hvem der har adgang til deres kontooplysninger, og hvilken 
operatør der er ansvarlig for de betalingstjenester, som forbrugeren benytter;

22. understreger, at forordningen kan reducere disse sikkerhedsrisici og gøre betalinger 
gennem andre betalingstjenesteudbydere end banker lige så sikre som betalinger direkte 
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fra bankkonti, så længe der i praksis er adgang til sikre systemer;

23. støtter derfor ikke, at tredjeparter får adgang til kunders bankoplysninger, før man har 
udviklet, konstrueret og sikre systemer og afprøvet dem grundigt; bemærker, at man i en 
kommende forordning skal lægge særlig vægt på sikkerhed, databeskyttelse og 
forbrugerrettigheder; mener navnlig, at det klart skal anføres, hvilke parter der kan få 
adgang til hvilke oplysninger, og under hvilke betingelser data kan lagres;

°
° °

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og de nationale 
parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Antallet af forskellige betalingsinstrumenter vokser konstant på både europæisk og globalt 
niveau. Selv om der tilsyneladende opstår nye måder at bruge mobil- og internetbetalinger på, 
og disse synes at være interessante for både forbrugere og virksomheder, har markedet for 
kortbetaling stadig langt fra nået sit fulde potentiale og effektivitet. 

Kommissionen har offentliggjort en grønbog om et integreret marked ofr kort-, internet- og 
mobilbetalinger, hvori den gør opmærksom på adskillige barrierer, der forhindrer det 
europæiske betalingsmarked i at fungere så effektivt og åbent som muligt. Ordføreren 
anerkender også fordelene ved at fremme og øge mængden af kort-, internet- og 
mobilbetalinger for at give forbrugere og virksomheder mulighed for at få adgang til mere 
bekvemme, sikre, hurtige, variable, fleksible og omkostningseffektive betalingsmetoder. En 
mere omfattende brug af ovennævnte betalingsmetoder er også af stor betydning, hvis e-
handelen skal fortsætte sin hastige udvikling og yde et voksende bidrag til medlemsstaternes 
BNP.

Markederne for kort-, internet- og mobilbetalinger er stadig fragmenterede i EU. Der er 
forholdsvis store forskelle mellem de 27 medlemsstater, hvad angår brugen af kortbetalinger. 
Processen med oprettelse af det fælles europæiske betalingsområde (SEPA) letter 
bankoverførsler i 32 europæiske lande, og i 2014 skal alle de deltagende lande have 
gennemført de fælles SEPA-standarder. Ordføreren mener, at eftersom SEPA vil fjerne 
kløften mellem indenlandske og grænseoverskridende betalinger, bør målsætningen for 
integration af markedet for kortbetaling være at gøre grænseoverskridende betalinger lige så 
bekvemme som betalinger på nationalt niveau. Flere grænseoverskridende aktører på dette 
område vil være velkomne.

I grønbogen introduceres adskillige nøglefaktorer, der kan forbedre integrationen af betalinger 
og fremme betalingsordningernes konkurrencedygtighed. Ordføreren vil gerne i denne fase 
være særligt opmærksom på især kortbetalinger og på følgende elementer: standardisering, 
grænseoverskridende hvervning, multilaterale interbankgebyrer, co-badging, tillægsgebyrer 
og betalingssikkerhed. Markedet for mobil- og internetbetalinger befinder sig imidlertid i en 
rivende udvikling og bør ikke reguleres for kraftigt, eftersom dette kan bremse den naturlige 
udvikling og fornyelse på området. 

Ordføreren ønsker ligeledes at understrege, at der er omkostninger forbundet med alle 
betalingsmetoder – også kontantbetaling – og at man ikke må glemme dette, når man 
diskuterer de forskellige betalingsmetoder og deres omkostningseffektivitet. 

Standardisering

Fælles tekniske standarder og sikkerhedsstandarder kan gøre det lettere for nye aktører at 
komme ind i branchen, fremme brugen af kortbetalinger og gøre kortbetaling til en lettere, 
sikrere og mere effektiv mulighed for forbrugerne. 

Selv om Kommissionen med rette erkender behovet for at udvikle fælles standarder, 
understreger ordføreren imidlertid, at livscyklen for de nuværende nationale og regionale 
standarder for kortbetalinger er ret lang og ikke uden videre kan afkortes. Kommissionen skal 
derfor være omhyggelig med de næste skridt i indførelsen af nye integrerede standarder, der 
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skal træde i stedet for de eksisterende. Når de fælles standarder er udviklet og indført korrekt, 
vil de ikke bare kunne styrke kortbetalingsmarkedets konkurrenceevne, men også skabe bedre 
betalingssikkerhed. 

Retningslinjerne for den fortsatte udvikling af fælles tekniske standarder og 
sikkerhedsstandarder bør være at opnå en grad af fælles infrastruktur, der kan give mulighed 
for ensartede muligheder, tilskynde til innovation og konkurrenceevne, men samtidig undlade 
at indføre restriktioner på sektorens muligheder for fornyelse og udvidelse.

Multilaterale interbankgebyrer

Det er vigtigt at anerkende de potentielle problemer, som multilaterale interbankgebyrer 
skaber for konkurrence, gennemsigtighed, åbenhed, og de omkostninger, de medfører for både 
handlende og forbrugere. 

Inden for den såkaldte firepartskortordning betaler den erhvervende betalingstjenesteudbyder 
(dvs. den handlendes betalingstjenesteudbyder) et interbankgebyr til den udstedende 
betalingstjenesteudbyder (dvs. kortholderens betalingstjenesteudbyder) for de enkelte 
kortbetalingstransaktioner. Selv om ordføreren erkender, at det i øjeblikket kan være 
nødvendigt med multilaterale interbankgebyrer for at finansiere kortordningerne, anser han de 
høje og undertiden skjulte multilaterale interbankgebyrer for problematiske for et åbent, 
konkurrencedygtigt og gennemsigtigt marked. Selv om man ikke lige nu bør indføre et fælles 
niveau for multilaterale interbankgebyrer – enten et loft eller et interval – bør målsætningen 
på længere sigt være at begrænse de multilaterale interbankgebyrers størrelse. Dette bør 
imidlertid gøres meget omhyggeligt for at undgå forskelsbehandling af forskellige aktører. 
Ordføreren støtter tanken om konvergens i de multilaterale interbankgebyrer i retning af de 
laveste niveauer, der findes i EU i dag, men understreger, at det maksimale niveau for 
multilaterale interbankgebyrer ikke bør gøres obligatorisk på EU-niveau. 

Ordføreren mener, at der er behov for gennemsigtighed inden for betalingsordningerne, 
navnlig vedrørende multilaterale interbankgebyrer og frem for alt mellem de handlende og 
betalingstjenesteudbyderne. Til forskel fra forslagene i grønbogen er det uklart, hvordan 
oplysninger om omkostningerne ved de forskellige betalingsmetoder vil påvirke forbrugernes 
valg af betalingsmetode. 

Tillægsgebyrer

Tillægsgebyrer er et problematisk spørgsmål, eftersom de kan medføre yderligere gebyrer på 
køb, som ikke er baseret på de faktiske omkostninger ved den valgte betalingsmetode. Men 
ifølge ordføreren bør det i sidste ende være medlemsstaterne, der beslutter, hvorvidt de vælger 
at tillade eller forbyde tillægsgebyrer. 

Betalingssikkerhed

I forbindelse med tilskyndelsen til brug af de forskellige betalingsinstrumenter og indførelse 
af innovative betalingsmetoder må betalingssikkerheden ikke bringes i fare. Efterhånden som 
udviklingen af fælles tekniske standarder f.eks. inden for kortbetalingsordninger fortsætter, 
bør de fælles sikkerhedsstandarder ligeledes forbedres. 
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Adgangen til kundernes bankkontooplysninger for institutioner, der ikke er banker, bør 
ligeledes undersøges grundigt og ikke gennemføres, inden man kan garantere det samme 
sikkerhedsniveau, som er gældende for bankkonti.


