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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
om ”Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar”

(2012/2040(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 26 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 11 januari 2012 med titeln ”Mot en 
integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar” 
(COM(2011)0941, nedan kallad ”grönboken”),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 januari 2012 med titeln 
”Samstämmiga ramar för att öka tilltron till en inre e-marknad för e-handel och 
nättjänster” (COM(2011)0942),

– med beaktande av det offentliga samråd om grönboken som anordnades av kommissionen 
från den 11 januari 2012 till den 11 april 2012,

– med beaktande av den konferens om kort-, mobil- och internetbetalningar som anordnades 
av kommissionen den 4 maj 2012,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 
14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och 
autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/20091,

– med beaktande av informationsdokumentet från mars 2012 om upprätthållande av 
konkurrens i betalningssektorn som sammanställdes av Europeiska konkurrensnätverkets 
undergrupp för bankverksamhet och betalningar2,

– med beaktande av Europeiska centralbankens rekommendationer från april 2012 för 
säkerhet vid internetbetalningar3,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs arbetsdokument av den 
22 maj 2012 om grönboken (INT/634),

– med beaktande av kommissionens beslut av den 24 juli 2002 om ett förfarande enligt 
artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet i ärende nr Comp/29.373 – Visa 
International4,

– med beaktande av kommissionens beslut av den 19 december 2007 om ett förfarande 
enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet i ärendena nr Comp/34.579 –
MasterCard, Comp/36.518 – EuroCommerce och Comp/38.580 – Företagskort1,

                                               
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 EGT L 318, 22.11.2002, s. 17.
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– med beaktande av tribunalens dom av den 24 maj 2012 i målet MasterCard m.fl. mot 
kommissionen2,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet 
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0000/2012), och av 
följande skäl:

A. Den europeiska marknaden för kort-, internet- och mobilbetalningar är uppsplittrad över 
nationella gränser och endast ett fåtal stora aktörer kan bedriva gränsöverskridande 
verksamhet.

B. Utveckling och mer utbredd användning av kort-, internet- och mobilbetalningar kan 
också bidra till att e-handeln i Europa växer i storlek och i mångfald.

C. Andelen internet- och mobilbetalningar och utbudet av olika sådana betalningsformer har 
stadigt ökat i Europa och i hela världen.

D. I grönboken behandlas inte kostnaden för kontanta betalningar i jämförelse med kort-, 
internet- och mobilbetalningar, vilket förhindrar en analys av de ekonomiska och 
välfärdsmässiga kostnaderna för betalningar med kontanter.

E. Gränsöverskridande inlösen är en möjlighet som i nuläget bara står öppen för ett begränsat 
antal aktörer. Detta system skulle kunna innebära större valmöjligheter för affärsidkare 
och därmed leda till att marknaden kan utvecklas fritt.

F. Tilläggsavgifter för användning av kortbetalning är inte tillåtna i vissa medlemsstater men 
är vanligt förekommande i vissa andra.

De olika betalningsmetoderna

1. Europaparlamentet uttrycker sin oro över onödigt snäv reglering av marknaderna för 
internet- och mobilbetalningar i detta skede eftersom dessa betalningsmetoder fortfarande 
håller på att utvecklas. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa ett radikalt 
annorlunda och lämpligt förhållningssätt till dessa nya betalningsmetoder i framtida 
förslag.

2. Europaparlamentet erinrar om att varje betalningsmetod har sina kostnader. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att i framtiden även beakta kostnaderna för kontanta 
betalningar jämfört med andra betalningsmetoder.

Standardisering och driftskompatibilitet

3. Europaparlamentet anser att gemensamma tekniska standarder inte bara skulle förbättra 
den europeiska ekonomins konkurrenskraft och få den inre marknaden att fungera bättre 

                                                                                                                                                  
1 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf – en sammanfattning av 
beslutet offentliggjordes i EUT C 264, 6.11.2009, s. 8.
2 Mål T-111/08, MasterCard m.fl. mot kommissionen, ännu ej offentliggjort.
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utan också medföra säkerhetsmässiga fördelar i form av gemensamma 
säkerhetsstandarder, vilket skulle gynna såväl konsumenter som affärsidkare.

4. Europaparlamentet betonar att standardisering inte bör lägga hinder i vägen för 
konkurrens och innovation utan i stället bör undanröja hinder för att garantera lika villkor 
för alla parter.

5. Europaparlamentet stöder medverkan från alla berörda parter i den vidare utvecklingen av 
gemensamma tekniska standarder och säkerhetsstandarder för betalningssystem. 
Parlamentet konstaterar att dessa parter kan inbegripa – men inte nödvändigtvis bör 
begränsas till – Europeiska betalningsrådet (EPC), konsumentorganisationer, 
Europeiska bankmyndigheten, Sepa-rådet (rådet för det gemensamma 
eurobetalningsområdet), kommissionen, experter på olika områden, betaltjänstleverantörer 
som inte är banker samt företrädare för leverantörer av mobil-, internet- och kortbetalning.

6. Europaparlamentet betonar att alla krav på standardisering och driftskompabilitet bör syfta 
till att förbättra den europeiska betalningsmarknadens konkurrenskraft och att de inte bör 
medföra onödiga hinder i jämförelse med världsmarknaden.

7. Europaparlamentet konstaterar att åtskillnad mellan betalningsinfrastruktur och 
betalningssystem skulle kunna öka konkurrensen eftersom mindre aktörer inte skulle 
stängas ute på grund av tekniska begränsningar.

Gränsöverskridande inlösen

8. Europaparlamentet påpekar att ytterligare standardisering behövs för att främja 
gränsöverskridande inlösen, ett system som skulle öka konkurrensen och valmöjligheterna 
för affärsidkare och skulle kunna leda till mer kostnadseffektiva betalningsmetoder för 
kunderna.

9. Europaparlamentet uppmanar till aktivt sökande efter lösningar för att underlätta 
gränsöverskridande inlösen, med tanke på fördelarna för den inre marknaden. Parlamentet 
uttrycker sin oro över befintliga hinder såsom licensiering, som bör slopas.

Multilaterala förmedlingsavgifter

10. Europaparlamentet anser att multilaterala förmedlingsavgifter i nuläget kan vara 
berättigade som ett sätt att finansiera fyrpartskortsystemen. Parlamentet noterar att de 
multilaterala förmedlingsavgifterna ibland är högre än vad som krävs för finansiering av 
fyrpartskortsystemet.

11. Europaparlamentet anser inte att en maximinivå för multilaterala förmedlingsavgifter bör 
införas genom reglering på EU-nivå, eftersom detta skulle kunna leda till att de i nuläget 
låga multilaterala förmedlingsavgifterna i vissa medlemsstater stiger och närmar sig den 
tillåtna maximinivån.

12. Europaparlamentet anser att insynen i multilaterala förmedlingsavgifter bör regleras inom 
såväl internationella som nationella system och att detta, tillsammans med enklare tillgång 
till gränsöverskridande inlösen, skulle kunna leda till lägre multilaterala 
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förmedlingsavgifter eftersom affärsidkarna fritt skulle kunna välja vilka betalningssystem 
de vill ansluta sig till.

13. Europaparlamentet betonar emellertid att bristen på insyn i multilaterala 
förmedlingsavgifter mellan affärsidkare och betaltjänstleverantörer är ett mer akut 
problem än bristen på insyn mellan konsumenten och affärsidkaren. Parlamentet anser att 
ett överflöd av information inte skulle tillföra något mervärde för konsumenter och att 
detta skulle innebära insyn i teorin men inte i praktiken.

14. Europaparlamentet anser att det finns avgörande skillnader mellan treparts- och 
fyrpartssystem och att varje system bör behandlas i enlighet med sina särdrag men likväl 
på ett likvärdigt sätt.

Co-badging

15. Europaparlamentet konstaterar att co-badging skulle kunna vara fördelaktigt för 
konsumenterna eftersom det skulle leda till färre kort och större valmöjligheter samt 
uppmuntra konkurrens.

16. Europaparlamentet betonar att kunden och den utfärdande betaltjänstleverantören 
ömsesidigt bör komma överens om co-badging och att detta inte bör göras obligatoriskt.

Tilläggsavgifter

17. Europaparlamentet välkomnar förbudet mot tilläggsavgifter för användning av 
kortbetalningar i vissa medlemsstater. Parlamentet uppmanar andra medlemsstater att 
överväga att kräva mer insyn i fråga om tilläggsavgifter så att kunden vet hur mycket av 
tilläggsavgiften som beror på exempelvis den multilaterala förmedlingsavgiften och hur 
mycket extra som läggs till av affärsidkaren.

18. Europaparlamentet anser att det kan vara fördelaktigt att begränsa tilläggsavgifter till den 
direkta kostnaden för att använda ett visst betalningsinstrument. Parlamentet betonar 
emellertid att det till syvende och sist bör vara medlemsstaternas sak att besluta om att 
tillåta eller förbjuda tilläggsavgifter. 

Betalningssäkerhet

19. Europaparlamentet erinrar om att det slutgiltiga ansvaret för säkerhetsåtgärder i samband 
med olika betalningsmetoder inte kan vila på kunderna, men att de bör informeras om 
försiktighetsåtgärder för säkerhet.

20. Europaparlamentet anser att säkerheten vid kortbetalningar redan är hög och att den 
gradvisa övergången från kort med magnetremsa till kort med chip kommer att förbättra 
säkerheten ytterligare.

21. Europaparlamentet anser att det medför risker att förse tredje man med uppgifter om 
saldot på bankkonton. Parlamentet konstaterar att en av riskerna utgörs av att kunderna 
kanske inte är fullständigt medvetna om vem som har tillgång till deras kontouppgifter 
och vilken operatör som är ansvarig för de betaltjänster som kunden använder.
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22. Europaparlamentet betonar att dessa säkerhetsrisker skulle kunna minskas genom 
reglering och att detta skulle kunna göra betalningar genom betaltjänstleverantörer som 
inte är banker lika säkra som betalningar direkt från bankkonton, förutsatt att det finns 
tillgång till säkra system i praktiken.

23. Europaparlamentet stöder därför inte att tredje man får tillgång till en kunds 
bankkontouppgifter innan säkerhetssystem har utvecklats, byggts och testats grundligt. 
Parlamentet framhåller att i framtida bestämmelser bör särskild uppmärksamhet ägnas åt 
säkerhet, uppgiftsskydd och konsumenträttigheter. Parlamentet anser i synnerhet att det 
bör fastställas tydligt vilka parter som kan få tillgång till vilka uppgifter och under vilka 
omständigheter uppgifterna kan lagras.

°

°         °

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas parlament. 
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MOTIVERING

Utbudet av olika betalningsinstrument växer ständigt både i Europa och i omvärlden. Nya sätt 
att använda mobil- och internetbetalningar verkar visserligen uppstå snabbt och intressera 
både konsumenter och företag, men till och med kortbetalningsmarknaden är ännu långt ifrån 
att uppnå sin fulla potential och effektivitet. 

Kommissionen har offentliggjort en grönbok om en integrerad europeisk marknad för kort-, 
internet- och mobilbetalningar där den lyfter fram flera hinder som hindrar den europeiska 
betalningsmarknaden från att fungera så effektivt och öppet som möjligt. Föredraganden inser 
också fördelarna med att främja och öka kort-, internet- och mobilbetalningar för att erbjuda 
konsumenter och företag möjlighet att få tillgång till smidigare, säkrare och snabbare samt 
mer lättvarierade, flexibla och kostnadseffektiva betalningsmetoder. Mer utbredd användning 
av de ovannämnda betalningsmetoderna är också viktigt för att e-handeln ska kunna fortsätta 
att utvecklas snabbt och bidra alltmer till medlemsstaternas BNP. 

Marknaderna för kort-, internet- och mobilbetalningar är fortfarande splittrade inom EU. Det 
finns betydande skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller användning av 
kortbetalningar. Inrättandet av ett gemensamt eurobetalningsområde (Sepa) innebär att 
banköverföringar underlättas i 32 europeiska länder. Från och med 2014 bör alla deltagande 
länder dessutom ha genomfört de gemensamma Sepa-standarderna. Föredraganden anser att 
eftersom Sepa kommer att ta bort klyftan mellan inrikes och gränsöverskridande betalningar 
bör målet med att integrera kortbetalningsmarknaden vara att göra gränsöverskridande 
betalningar lika smidiga som betalningar på nationell nivå. Fler gränsöverskridande aktörer på 
detta område vore välkommet.

I grönboken presenteras flera viktiga faktorer för att förbättra integrationen av betalningar och 
stimulera betalningssystemens konkurrenskraft. Föredraganden vill i detta skede ägna särskild 
uppmärksamhet framför allt åt kortbetalningar och åt följande ämnen: standardisering, 
gränsöverskridande inlösen, multilaterala förmedlingsavgifter, co-badging, tilläggsavgifter 
och betalningssäkerhet. Marknaden för mobil- och internetbetalningar är emellertid i hög grad 
i utvecklingsstadiet och bör inte regleras alltför kraftigt, eftersom detta skulle kunna hämma 
den naturliga utvecklingen och innovationen på detta område. 

Föredraganden vill också betona att varje betalningsmetod – även kontanter – har sin kostnad, 
och att man inte bör bortse från detta när man diskuterar de olika betalningsmetoderna och 
deras kostnadseffektivitet. 

Standardisering

Gemensamma tekniska standarder och säkerhetsstandarder skulle kunna göra det lättare för 
nya aktörer att komma in i branschen, främja användning av kortbetalningar och göra 
kortbetalning till ett enklare, säkrare och effektivare alternativ för konsumenterna. 

Kommissionen lyfter helt riktigt fram behovet av att utarbeta gemensamma standarder. 
Föredraganden betonar emellertid att de befintliga nationella och regionala standarderna har 
en relativt lång livscykel som inte är lätt att förkorta. Kommissionen bör därför vara försiktig i 
sina kommande åtgärder för nya integrerade standarder som ska ersätta de befintliga. 
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Gemensamma standarder som utarbetas och genomförs väl skulle inte bara kunna förbättra 
kortbetalningsmarknadens konkurrenskraft utan också förbättra säkerheten vid betalningar. 

Riktlinjen för fortsatt utveckling av gemensamma tekniska standarder och säkerhetsstandarder 
bör vara att uppnå en gemensam infrastruktur som möjliggör lika villkor och uppmuntrar 
innovation och konkurrenskraft, men som inte i någon betydande utsträckning begränsar på 
vilket sätt hela branschen kan förnyas och expandera.

Multilaterala förmedlingsavgifter

Det är oerhört viktigt att inse de möjliga problem som multilaterala förmedlingsavgifter kan 
orsaka på områdena för konkurrenskraft, insyn, öppenhet och kostnader för såväl affärsidkare 
som konsumenter. 

I så kallade fyrpartskortsystem betalar den inlösande betaltjänstleverantören (dvs. 
affärsidkarens betaltjänstleverantör) en förmedlingsavgift till den utfärdande 
betaltjänstleverantören (dvs. kortinnehavarens betaltjänstleverantör) för varje 
kortbetalningstransaktion. Föredraganden medger att multilaterala förmedlingsavgifter kan 
vara berättigade i nuläget för att finansiera kortsystemen men anser emellertid att höga och 
ibland dolda multilaterala förmedlingsavgifter är problematiska när det gäller att skapa en 
öppen, konkurrenspräglad och insynsvänlig marknad. I nuläget bör det inte införas någon 
gemensam nivå för multilaterala förmedlingsavgifter – vare sig ett tak eller en skala. Det 
långsiktiga målet bör emellertid vara att sänka de multilaterala förmedlingsavgifterna. Detta 
bör emellertid göras med försiktighet för att undvika olika behandling av olika aktörer. 
Föredraganden stödjer idén om att de multilaterala förmedlingsavgifterna bör närma sig 
varandra och de nuvarande lägsta nivåerna inom EU men betonar att det inte bör införas en 
maximinivå för multilaterala förmedlingsavgifter på EU-nivå. 

Föredraganden anser att det behövs insyn i betalningssystemen särskilt när det gäller de 
multilaterala förmedlingsavgifterna och mest av allt mellan affärsidkare och 
betaltjänstleverantörer. Till skillnad från vad som framförs i grönboken är det tveksamt hur 
information till kunder om kostnaderna för olika betalningsmetoder skulle påverka kundernas 
val av betalningsmetod. 

Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter är en problematisk fråga eftersom de kan innebära att avgifter som inte 
grundas på den verkliga kostnaden för den valda betalningsmetoden läggs till vid köp. 
Föredraganden anser emellertid att det till syvende och sist bör vara medlemsstaternas sak att 
besluta om de ska välja att tillåta eller förbjuda tilläggsavgifter. 

Betalningssäkerhet

Uppmuntran av en mångfald av betalningsinstrument och skapande av nytänkande 
betalningsmetoder bör inte medföra att säkerheten vid betalningar äventyras. I takt med att 
utvecklingen av gemensamma tekniska standarder inom t.ex. kortbetalningssystem går framåt 
bör även de gemensamma säkerhetsstandarderna förbättras. 



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

SV

Att ge andra institut än banker tillgång till kunders bankkontouppgifter bör också undersökas 
noggrant och inte främjas förrän samma säkerhetsnivå som gäller för bankkontona kan 
garanteras.


