
CM\1214378DA.docx PE658.762v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Udvalget for Andragender

28.9.2020

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0436 af Andreas Löw, tysk statsborger, om indførelse af 
krav om, at banker tilbyder ensartede TAN-procedurer til onlinetjenester

1. Sammendrag

Andrager hævder, at næsten alle banker efter gennemførelsen af det reviderede 
betalingstjenestedirektiv har udviklet deres egen netbankingapplikation, og at der er er meget 
forskellige hardwarekrav til de nødvendige enheder. Han påpeger, at banker ikke gør brug af 
sikre og billige løsninger såsom Chip-TAN. Bankkunder er derfor ofte tvunget til at bruge 
netbankingapplikationer på gamle Android-enheder. Efter hans mening ville forbrugerne 
lettere kunne vælge mellem forskellige banker, hvis bankerne valgte at gøre brug af løsninger 
som Chip-TAN, og de ville derved samtidig få gavn af det højere sikkerhedsniveau.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. juli 2020). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2020

Artikel 97 i det reviderede direktiv om betalingstjenester (PSD2)1 kræver, at 
betalingstjenesteudbydere 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 

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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autentificeringsfaktorer (dvs. "besiddelse" eller noget, vi ejer, "viden" eller noget vi ved og 
"iboende egenskab" eller noget, vi kender som biometri), når de initierer elektroniske 
betalinger. 

I henhold til PSD2 er det betalingstjenesteudbyderens ansvar at udforme løsninger, der er 
kompatible med den stærke kundeautentifikation, og som altså som gør brug af to ud af tre 
faktorer, som forklaret ovenfor. PSD2 sikrer "teknologineutralitet", hvilket betyder, at det 
ikke kræver obligatorisk brug af f.eks. en kortlæser og passwords til at udføre den stærke 
kundeautentifikation. 

Kommissionen anerkender, at ChipTAN2-løsninger, som beskrevet af andrageren, er både 
sikre og bekvemme. Kommissionen erkender ligeledes, at hvis alle banker anvendte de 
samme stærke kundeautentifikationsmetoder, ville forbrugerne lettere kunne vælge mellem 
forskellige banker, og de ville samtidig få gavn af et højt sikkerhedsniveau. På den anden side 
mener Kommissionen, at det at kræve, at betalingstjenesteudbydere sikrer høj sikkerhed, 
samtidig med at de får frihed til at udforme metoder, der opfylder kravene til stærk 
autentifikation, som de finder hensigtsmæssige (f.eks. baseret på applikationer eller 
kortlæsere eller andre anordninger), øger konkurrencen mellem markedsaktørerne og presser 
dem til at udvikle den mest forbrugervenlige løsning.

Konklusion

I betragtning af ovenstående konkluderer Kommissionen, at det spørgsmål, som andrageren 
rejser, er relevant, men at det ikke kræver opfølgning eller yderligere foranstaltninger. 
Kommissionen finder det ikke hensigtsmæssigt at kræve af bankerne, at de implementerer 
stærk kundeautentifikation med ChipTAN. Kommissionen vil vurdere gennemførelsen af 
kravene vedrørende stærk kundeautentifikation i revisionen af PSD2. 

2 TAN = Transaction Authentication Number.


