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Besvarelse af spørgsmål 9 alm. del stillet af Europaudvalget den 14. 

april 2014 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V). 

 

Spørgsmål:  

Ministeren bedes redegøre for, hvilke ændringer en vedtagelse af det fo-

religgende forslag vil have for Dankortet. 

 

Svar: 

Kommissionens primære formål med forordningen om interbankgebyrer 

er at fjerne hindringer for et velfungerende og integreret marked for kort-

betalinger i Europa. Der er særligt 5 artikler i forordningen, som vil få 

betydning for dankortet. 

 

Det er helt centralt, at vi bevarer et effektivt og billigt dankort. Derfor er 

det vigtigt, at der ikke kommer bestemmelser i forordningen om inter-

bankgebyrer, som forhindrer, at dankortet fortsat kan udbydes og udvik-

les af pengeinstitutterne. Det vil efter min opfattelse nemmest kunne op-

nås ved, at nationale debetkort, der som dankortet er billige og effektive, 

og hvor interbankgebyret ligger under den foreslåede procentsats i artikel 

3 og 4, helt undtages fra forordningen. 

 

Forordningens artikel 4, som indfører et loft over interbankgebyrer, kan 

nødvendiggøre en ændring af den afregningsmodel for interbankgebyrer, 

som i dag eksistere for dankortet. Jeg vil derfor arbejde for at få ændret 

artikel 4, så dankortet ikke påvirkes på denne front. 

 

Artikel 6 og 7, der bl.a. kræver adskillelse af kortselskab og den såkaldte 

processingenhed, medfører en større mulighed for, at andre aktører end 

Nets kan udbyde og indløse dankortet. Dette kan ifølge Betalingsrådets 

rapport medføre større omkostninger ved Dankortet, men omvendt kan 

den øgede konkurrence som følge af bestemmelserne også skabe et pres 

for en mere effektiv indløsning. I dag er Nets ene om at indløse dankort-

transaktioner. Jeg henviser i øvrigt til min besvarelse af spørgsmål 1.  

 

Med artikel 8 vil forordningen også give mulighed for, at dankortet kan 

co-badges med andre kort end Visa, som fx MasterCard, og at forbrugere 

frit kan vælge hvilken del af betalingskortet, der benyttes til at betale 

med. Det kan medføre færre transaktioner med dankortet, hvis forbrugere 

i større udstrækning benytter fx Visa-delen på et Visa/dankort. Derfor 

arbejder regeringen for, at forretninger kan indføre automatiske meka-

nismer i kortterminaler, hvor dankortet altid benyttes som udgangspunkt, 

jf. mit svar på spørgsmål 2. 
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Samtidig vil jeg arbejde for, at få forlænget overgangsperioden, som re-

guleres i artikel 17, så der bliver et tilstrækkelig periode til at opfylde de 

øvrige krav i forordningen. 

 

De øvrige bestemmelser i forordningen vurderes ifølge Betalingsrådets 

rapport ikke at have væsentlige konsekvenser for dankortet. 

 


