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Bakgrund 
Förordningen (EU) nr 2015/751  syftar till att bidra till vidareutvecklingen av en inre marknad 
för betalningar som gör det möjligt för konsumenter, detaljhandlare och andra företag att dra 
full nytta av fördelarna med EU:s inre marknad. Genom den här förordningen föreslås det att 
gemensamma regler för förmedlingsavgifter fastställs i EU genom att tak sätts för avgifterna 
vid transaktioner med betalkort som är utbredda bland konsumenterna. 

Flera medlemsstaters konkurrensmyndigheter har redan, oberoende av varandra, inlett 
rättsliga åtgärder och tillsynsförfaranden för att sätta separata nationella tak för förmedlings-
avgifterna. Kommissionens förslag till reglering är tänkt att på ett effektivare sätt än via 
nationell särlagstiftning bidra till att skapa en väl fungerande inre marknad för betalningar. 

Yttrande 
 
3.3 Behovet av nationell reglering 
Finansförbundet delar utredningens bedömning att de delar som berör affärsregler inte kräver 
någon nationell lagstiftning i Sverige. För att förordningen i övrigt ska kunna tillämpas så att 
reglerna blir konkurrensneutrala så behövs snarlika tolkningar i alla medlemsstater. 

 
4.3 Möjligheten att undanta vissa trepartsbetalningsordningar från taknivåerna 
Finansförbundet tillstyrker utredningens förslag.  

 
5. Tillsyn, ingripande och sanktioner 
Finansförbundet tillstyrker utredningens förslag samt delar utredningens bedömning att 
reglerna i EU:s förordning om förmedlingsavgifter behöver kompletteras med tillämpnings-
föreskrifter för att tydliggöra vad som krävs av berörda parter. Finansförbundet ser gärna att 
detta görs så snart som möjligt med hänsyn till implementeringsdatum och för att undvika 
risken att svenska banker får en konkurrensnackdel gentemot andra banker, bland andra de 
baserade i Storbritannien. Förbundet ser det som viktigt att regler och definitioner i 
förordningen tolkas så lika som möjligt i alla EU-länder annars riskeras en kraftig snedvridning 
av konkurrensen mellan aktörer baserade i olika medlemsstater vilket också motverkar 
förordningens syfte att uppnå en mer harmoniserad marknad med ökad konkurrens.  
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