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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 2066/2013 af Gredo Förster, tysk statsborger, om kontrol af 
navn og nummer ved banktransaktioner med IBAN/BIC

1. Sammendrag

Andrageren opfordrer til at genindføre kontrol af navn og nummer ved bankoverførsler. Ifølge 
andrageren var denne kontrol tidligere påkrævet, men ophørte med indførelsen af IBAN/BIC-
koderne ved overførsler. Andrageren er stødt på problemer med betalinger ved anvendelsen af 
IBAN/BIC. Han mener, at kontrol af navn og nummer bør genindføres og anmoder Europa-
Parlamentet om at træffe foranstaltninger i denne henseende. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. august 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015

Krydstjek af kontoindehaverens navn med navnet på kontoindehaver anført i overførslen blev 
ikke ændret med SEPA. Allerede før indførelsen af IBAN var bankerne ikke forpligtede til at 
foretage dette krydstjek.

I artikel 74, stk. 1 i direktivet om betalingstjenester1 står der: "Hvis en betalingsordre 
gennemføres i overensstemmelse med den entydige identifikationskode, betragtes 
betalingsordren som gennemført korrekt med hensyn til den betalingsmodtager, der er oplyst i 
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Direktivet om betalingstjenester (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&from =DA)
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den entydige identifikationskode." Målet er at forbedre automatiseringen og øge 
betalingshastigheden. Skrivefejl bør ikke bevirke fejlagtig overførsel af penge. Kontroltal i 
IBAN-nummeret kan vise menneskelige fejl, såsom fejlskrivning af et tal.

Hvis betaler har angivet de rigtige IBAN/BIC-oplysninger, er banken ansvarlig, hvis den 
sender pengene til den forkerte konto. Hvis betaler ikke angiver den rette konto, er det betaler, 
der er ansvarlig. Desuden skal banken foretage kontrol mod hvidvaskning af penge, når den 
åbner en konto, for at undgå at konti åbnes under falske navne. Dette vil undgå situationer, 
hvor betaler overfører penge til eksisterende konti, der benyttes af svindlere.

Det skal fremføres, at det i artikel 74, stk. 2, står, at "Betalerens betalingstjenesteudbyder skal 
imidlertid gøre en rimelig indsats for at inddrive de midler, der var involveret i 
betalingstransaktionen." Hvis det er aftalt i rammeaftalen, kan udbyderen af betalingstjenester 
kræve betaling af brugeren af betalingstjenester for inddrivelsen. Med andre ord kan Deres 
bank (betalingsformidler) gøre en rimelig indsats for at inddrive deres penge (brugeren af 
betalingstjenester). Den kan dog tage betaling herfor.

Konklusion

I artikel 74, stk. 1 i direktivet om betalingstjenester står der: "Hvis en betalingsordre 
gennemføres i overensstemmelse med den entydige identifikationskode, betragtes 
betalingsordren som gennemført korrekt med hensyn til den betalingsmodtager, der er oplyst i 
den entydige identifikationskode." Målet er at forbedre automatiseringen og øge 
betalingshastigheden. Europa-Kommissionen mener, at dette er den rigtige balance mellem 
forbrugervenlighed og betalingssikkerhed.


