Kommuniké från Betalningsrådets möte den 21 oktober 2016
Betalningsrådets fjärde möte som leddes av vice riksbankschef Cecilia Skingsley ägde
rum den 21 oktober 2016. Vid mötet redogjorde deltagarna för aktuella frågor med
beröring till rådets arbete och de arbetsgrupper som tillsatts av rådet redovisade
resultatet av det arbete som utförts sedan föregående möte. Rapporterna berörde
följande delområden; aktiviteter relaterade till pågående nationellt och internationellt
regleringsarbete, insamling av betalningsstatistik och en kartläggning av arbetet
avseende krishantering på betalningsmarknaden.
Aktuella frågor
Länsstyrelsen Dalarna redogjorde för ett pågående arbete med en
innovationsupphandling för betaltjänster avsedda för individer där befintliga
betaltjänster brister antingen i användarvänlighet eller tillgänglighet samt för individer
där utbudet av betaltjänster inte motsvarar behoven. Sveriges konsumenter
informerade om en nyligen genomförd rapport med fokus på de utmaningar som
den ökande digitaliseringen av samhället medför och de krav som bör ställas på
konsumentskydd med anledning av identifierade utmaningar. Post och Telestyrelsen
redogjorde för sin roll som ansvarig myndighet för tilldelande av medel för
Länsstyrelsernas upphandling av grundläggande betaltjänster. Bankgirot informerade
om att transaktionsvolymerna avseende betalningar ökar konstant och att man följer
det pågående europeiska arbetet kring realtidsbetalningar. Bankföreningen redogjorde
för sitt deltagande i European Payment Council avseende det regelverk för
realtidsbetalningar inom EU som tagits fram. Vidare lämnades en statusrapport kring
framtagandet av en handlingsplan för framtida betalningsinfrastruktur.
Finansdepartementet redogjorde för det pågående arbetet med att genomföra fjärde
penningtvättsdirektivet och andra betaltjänstdirektivet i svensk rätt. Anpassningar
kommer också att krävas i gällande rätt med anledning av Dataskyddsförordningen.
Finansinspektionen redogjorde för sina förberedelser inför det fjärde
penningtvättsdirektivet och arbetet med att ta fram nya föreskrifter.
Konkurrensverket informerade om ett projekt inom betaltjänstområdet kring mobila
betalningar. En rapport kommer att publiceras längre fram. Pan Nordic Card
Association lämnade en statusrapport från det projekt som samordnar aktiviteterna
hos kortmarknadens aktörer vid införandet av kontaktlösa betalningar. Riksbanken
informerade kort om seminariet ”- Hur betalar vi idag och imorgon?” som hölls i
Almedalen i somras, om sitt deltagande vid senaste möte i Euro Retail Payment
Board samt sitt internationella arbete kring betalningar.
Utmaningar kring bedrägerier, penningtvätt och terroristfinansiering
Sekretariatet lämnade en statusrapport kring det arbete som bedrivits med den
sammanställning av aktuella utmaningar kring arbetet mot bedrägerier, penningtvätt
och terroristfinansiering som presenterades vid föregående möte. Rådet ställde sig
positivt till att arbetsgruppen inleder en dialog med Polisen kring metod och
processer för rapportering av penningtvättsärenden.
Rapport från arbetsgruppen för reglering, policy och internationellt arbete
Betalningsrådets sekretariat redogjorde för det arbete som utförts inom ramen för
arbetsgruppen och dess arbetsutskott för reglering, policy och internationellt arbete.

Följande information lämnades:


Den nya dataskyddsförordningen
En rapport avseende utmaningar kring implementering av den nya
dataskyddsförordningen lämnades. Arbetsgruppen har särskilt identifierat
utmaningar kring 1.) metod för samtycke vid behandling av personuppgifter i
betalningstransaktioner och 2.) avvägningen mellan kundens rätt att ta med
sig samt radera personuppgifter och betaltjänstleverantörernas behov av att
förebygga bedrägerier. Det finns ett behov från de aktörer på marknaden
som erbjuder betaltjänster att få hjälp med att tolka förordningen i samband
med dess implementering i Sverige. Rådet ställde sig positivt till ett förslag
från arbetsgrupp och utskott att etablera en dialog kring identifierade
utmaningar mellan relevanta myndigheter och betaltjänstleverantörer.



Svensk implementering av det fjärde penningtvättsdirektivet.
Sekretariatet informerade om de diskussioner som arbetsgruppen fört med
anledning av den svenska implementeringen av det fjärde
penningtvättsdirektivet i Sverige. Arbetsgruppens bedömning är att de
skärpta kraven på aktörer som hanterar kontanter i sin verksamhet riskerar att
medföra ökade kostnader och en ökad administrativ börda för dessa aktörer
vilket kan medföra att intresset för att tillhandahålla kontanttjänster minskar.



Tekniska standarder för det nya betaltjänstdirektivet
Den europeiska bankmyndigheten (EBA) har nyligen genomfört en
konsultation kring ett förslag på tekniska standarder för hur nya aktörer på
betalningsmarknaden ska få åtkomst till betalkonton hos kontoförande
institut i enlighet med artikel 98 i direktivet. Arbetsgruppen har diskuterat
frågor med anknytning till konsultationen som är av principiellt intresse för
den svenska betalningsmarknaden. Fokus har varit på behovet hos nya
aktörer på betalningsmarknaden att få tillgång till betaltjänstanvändares
betalkonton på ett enkelt och smidigt sätt samtidigt som personuppgifter och
känslig finansiell information skyddas från obehörig åtkomst. Respektive
deltagare har möjlighet att besvara betaltjänstutredningens remiss för att
lämna sina synpunkter.

Betaltjänsternas sårbarhet och krishantering
Ordföranden för arbetsutskottet presenterade en kartläggning av hur ett antal aktörer
på den svenska betalningsmarknaden arbetar med krishantering kring betalningar
(Swish, Kort, Automater). Det påpekades att krishantering kring betalningar
förutsätter samverkan mellan ett flertal aktörer som tillhandahåller den
bakomliggande finansiella infrastrukturen. Vidare påpekades att ett antal myndigheter
är skyldiga att samverka kring krishantering men att det även finns en frivillig
samverkan mellan myndigheter och marknad inom ramen för forumet FSPOS1.
Rådet ställde sig positiv till ett förslag från Riksbanken att starta upp ett arbetsutskott
med syfte att under 2017 utreda hur betalningar, utifrån ett eller flera scenarier,
exempelvis ett större elavbrott, kan genomföras i en krissituation.
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Finansiella Sektorns Privat-Offentliga Samverkan,

Betalningsstatistik
Riksbanken redogjorde för utfallet av den årliga insamlingen av betalningsstatistik
som publiceras i rapporten ”Den svenska finansmarknaden”.
Informationsinsamlingen har utökats och beräkningsmetoden för statistiken har
justerats. Vad beträffar statistik kring behovet av kontanter informerades om att
Riksbanken bjöd in marknadsaktörer till rundabordssamtal under våren i syfte att gå
igenom befintlig statistik.
Svenska folkets betalningsvanor
Riksbanken informerade om den nyligen genomförda intervjuundersökningen
”Svenska folkets betalningsvanor” vilken består av intervjuer med 2 000
privatpersoner. Resultatet av undersökningen kommer att offentliggöras på
Riksbankens hemsida 2016-10-31
http://www.riksbank.se/sv/Statistik/Betalningsstatistik/
Nästa möte
Nästa möte i Betalningsrådet äger rum fredag 2017-03-24, 09:30 – 12:00

