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Høring af ændringslovforslag L 157 - lov om betalinger
Finanstilsynet har den 9. maj 2017 udsendt ændringsforslag vedr. § 124 til lov om betalinger
i offentlig høring.
I det væsentligste vil De Samvirkende Købmænd henvise til høringssvar fra Dansk Erhverv.
DSK vil dog kommentere ændringsforslaget med et par principielle betragtninger:
•

•

•

Det reviderede forslag er et markant skridt i den forkerte retning for både de forretningsdrivende og for forbrugerne, når det drejer sig om loyalitetsprogrammer knyttet
til en betalingstjeneste.
Forbrugerne har plads til et begrænset antal loyalitetskort (fysiske eller virtuelle) i
deres pung – hvad enten pungen er fysisk eller mobil. Hvis man ønsker at fremme
konkurrencen mest muligt, bør man gøre det attraktivt med kombinerede betalingsog loyalitetskort, så det ikke kun er de allerstærke koncepters loyalitetskort, der vinder
”pladsen i pungen.” De kombinerede betalings/loyalitets”kort” er løsningen for alle de
virksomheder, der ikke i sig selv kan vinde en plads i forbrugerens pung hvad enten
pungen er fysisk eller mobil.
For at sikre forbrugerbeskyttelsen bør der både være krav om fuldstændig frivilligt og
med udtrykkeligt samtykke. Der både endvidere være krav om, at forbrugeren skal
kunne sætte sit medlemskab på pause, hvilket kan ske via fx applikationer eller på

De Samvirkende Købmænd
Islands Brygge 26, DK-2300 København S | T +45 39 62 16 16 | dsk@dsk.dk | www.dsk.dk
CVR nr. 15232013 | Danske Bank 4180-4110212313

•

loyalitetsprogrammets hjemmeside, men ikke i forbindelse med den enkelte ekspedition ved kassen. Det skal dermed ikke være et krav, at man skal kunne sætte sit
medlemskab på pause ved henvendelse til kassemedarbejderen under en konkret ekspedition.
Samme dag som nærværende forslag blev udsendt i høring, kvitterede et bredt politisk flertal for en lang række anbefalinger fra det digitale Vækstpanel. Der er udbredt
politisk forståelse for, at vi ”i morgen” har en lang række digitale muligheder til gavn
og glæde for såvel forbrugere, erhvervslivet som samfundsøkonomien. Så meget des
to mere overraskende er det, når der planlægges med danske særregler, som giver
udenlandske virksomheder konkrete muligheder i andre europæiske lande, der ikke
er mulige i Danmark.

DSK skal derfor anbefale, at PSD2 implementeres mere direktivnært end der med ændringsforslaget lægges op til, da væsentlige afvigelser ikke nødvendigvis er i overensstemmelse
med EU-retten.
For øvrige bemærkninger henvises - som nævnt indledningsvis - til Dansk Erhvervs høringssvar.

DSK står naturligvis til rådighed, hvis der er behov for at redegøre nærmere for dele af
dette høringssvar.

Med venlig hilsen

Claus Bøgelund Nielsen
Vicedirektør
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