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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0391/2020 af P.T., tysk statsborger, om mere sikre 
kontantløse betalinger

1. Sammendrag

Andrageren anmoder om, at hullet i sikkerheden i forbindelse med betalinger, der foretages 
pr. telefon og betaling med kort under 20 EUR, lukkes. Han foreslår, at tjenesteudbydere skal 
forpligtes til at kontrollere, om brugeren af kortet er kortets ejer, navnlig når der ikke kræves 
pinkode. Han forklarer også, at handicappede stilles ringere, når deres mobile udstyr stjæles, 
og dermed oftere rammes af tyveri af elektroniske penge.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 13. juli 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2020

Kommissionens bemærkninger 

Det reviderede direktiv om betalingstjenester (PSD2)1 kræver, at betalingstjenesteudbydere 
(f.eks. banker) anvender stærk kundeautentifikation, hver gang en betaler initierer en 
elektronisk betalingstransaktion. Den stærke kundeautentifikation vil bidrage til at mindske 
risikoen for svig i forbindelse med elektroniske betalinger og netbanking. For at kunne 
anvende den stærke kundeautentifikation skal betalerne bruge mindst to ud af tre 
autentificeringsfaktorer (dvs. "besiddelse" eller noget, vi ejer, "viden" eller noget vi ved og 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 om betalingstjenester i det 
indre marked, om ændring af direktiv 2002/65/EF, 2009/110/EF og 2013/36/EU og forordning (EU) nr. 
1093/2010 og om ophævelse af direktiv 2007/64/EF (EØS-relevant tekst), EUT L 337 af 23.12.2015, s. 35-127.
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"iboende egenskab" eller noget, vi kender som biometri), når de initierer elektroniske 
betalinger. 

Når der er tale om kortbetalinger i fysiske butikker, anvendes den stærke kundeautentifikation 
sædvanligvis ved at indsætte et betalingskort i terminalen og indtaste et hemmeligt personligt 
identifikationsnummer (PIN). Den fortrolige karakter af PIN sikrer, at penge ikke kan stjæles 
fra betalerens konto, hvis kortet stjæles eller går tabt.

I overensstemmelse med de reguleringsmæssige tekniske standarder for PSD22 kan 
betalingstjenesteudbydere give deres kunder mulighed for ikke at anvende den stærke 
kundeautentifikation i tilfælde af kontaktløse betalinger på salgsstedet eller i tilfælde af 
onlinetransaktioner af lav værdi. For disse betalingstyper kræves det ikke, at man indtaster en 
PIN-kode.

Hvis der er tale om kontaktløse betalinger på salgsstedet, har betalingstjenesteudbydere 
mulighed for at undlade at anvende den stærke kundeautentifikation for transaktion på op til 
50 EUR hver. Den stærke kundeautentifikation skal finde anvendelse, hvis den samlede værdi 
af kontaktløse betalinger når op på 150 EUR, eller hvis betaleren foretager fem efterfølgende 
kontaktløse betalinger. Med disse krav søges der en balance mellem betalingssikkerhed og 
bekvemmelighed.

Med hensyn til andragerens anmodning om at lukke sikkerhedskløften for betalinger foretaget 
pr. telefon eller kort under 20 EUR anerkender Kommissionen, at hverken 
betalingsformidlerne eller de reguleringsmæssige tekniske standarder kræver, at 
betalingsformidlere eller betalingstjenesteudbydere verificerer betalerens identitet, når 
betalinger, der initieres via kort eller mobiltelefon, ikke kræver et PIN-nummer, f.eks. når der 
er tale om kontaktløse betalinger på salgsstedet. Det følger heraf, at hvis et betalingskort med 
en kontaktløs betalingsfunktion er blevet stjålet, kan tyven stjæle op til 150 EUR fra 
betaleren.

Kommissionen fremhæver imidlertid, at PSD2 indeholder bestemmelser om stærke 
forbrugerbeskyttelsesordninger i tilfælde af uautoriserede betalinger, idet det fastsættes, at 
betaleren ikke må bære tab, hvis betalerens udbyder af betalingstjenester ikke har krævet 
stærk kundeautentifikation ved initiering af en elektronisk betaling. Dette betyder, at brugerne 
ikke må bære tab, hvis deres betalingskort stjæles eller går tabt, og andre end brugeren 
initierer kontaktløse betalinger med det.

Konklusion

I betragtning af ovenstående konkluderer Kommissionen, at det spørgsmål, som andrageren 
rejser, ikke udgør et brud på EU-lovgivningen. Kommissionen mener ligeledes, at PSD2 og 
dens reguleringsmæssige tekniske standarder sikrer en afbalanceret tilgang med hensyn til 
betalingssikkerhed og bekvemmelighed, navnlig for betalinger, for hvilke der ikke kræves en 
PIN-kode. PSD2 beskytter faktisk betalerne i tilfælde af uautoriserede betalinger som følge af 
tab eller tyveri af deres betalingsinstrument, navnlig i tilfælde af betalinger, hvor udbyderen 

2 Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/389 af 27. november 2017 om supplerende regler til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for 
stærk kundeautentifikation og fælles og sikre åbne standarder for kommunikation (EØS-relevant tekst), EUT L 
69 af 13.3.2018, s. 23-43.
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af betalingstjenester ikke anvender den stærke kundeautentifikation.


