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Finans Danmark støtter Europa-Kommissionens ambition om at styrke det indre
marked for digitale tjenester i EU.
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Forslaget til forordningen om digitale markeder er en vigtig opdatering af den digitale regulering i Europa. Finans Danmark støtter fuldt ud et stærkere og mere
konkurrencedygtigt digitalt indre marked til gavn for de europæiske forbrugere
og virksomheder.
Det er væsentligt, at der sikres lige konkurrence mellem markedsaktørerne. I den
videre behandling bør der være fokus på adgang til kundegeneret data fra de
store platforme. I dag forpligter 2. betalingstjenestedirektiv banker til at stille betalingsdata til rådighed for andre aktører, men den finansielle sektor (eller andre
aktører) har ikke samme mulighed for adgang til store platformes tilsvarende kundegenererede data.
I det videre arbejde bør der være fokus på at sikre en forpligtelse for store platforme til at give brugerne, både enkeltpersoner og virksomheder, en effektiv mekanisme til dataportabilitet. Finans Danmark støtter fri og fair konkurrence og EU's
ambition om at sikre, at europæiske forbrugere og virksomheder kan høste fordelene af det indre marked.
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Forslaget til forordningen om digitale markeder er en vigtig opdatering af internetreguleringen i Europa. Finans Danmark støtter fuldt ud et stærkere og mere
konkurrencedygtigt digitalt indre marked til gavn for de europæiske forbrugere
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Det er væsentligt, at der sikres lige konkurrence mellem markedsaktørerne. I den
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store platforme. I dag forpligter 2. betalingstjenestedirektiv banker til at stille betalingsdata til rådighed for andre aktører, men den finansielle sektor (eller andre
aktører) har ikke samme mulighed for adgang til store platformes tilsvarende kundegenererede data.
I det videre arbejde bør der være fokus på en forpligtelse for store platforme til at
give brugerne, både enkeltpersoner og virksomheder, en effektiv mekanisme til
dataportabilitet. Dette bør ske via standardiserede overførsler af personlige og
ikke-personlige data. Det skal give både virksomheder og individuelle brugere
mulighed for at dele data direkte med anden tjenesteudbyder. Mekanismen skal
give mulighed for nem, sikker og real-time dataoverførsler, designet til at være
gentagelig fx via API'er
Store onlineplatforme bør være underlagt øgede datadelingsforpligtelser tilsynsformål vedrørende professionelle brugere af platformen, platformens egne forpligtelser i henhold til regulering og specifikke anmodninger fra de retshåndhævende myndigheder.
Endvidere bør der i det videre arbejde være fokus på andre virksomheder kan
udbyde tjenester på lige fod med de store platforme, fx adgang til de store platformes tekniske funktionaliteter som NFC, og ydelser relateret hertil.
Det vil kunne bidrage positivt til level playing field i forhold til de allerstørste online
platforme og kompensere for den manglende forhandlingsstyrke, som andre virksomheder, herunder finansielle, kan have i forhold til disse giganter.
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Ligeledes vil en reel dataportabilitet baseret på EU/internationale standarder og
ensartede tekniske interfaces (API’er) være et væsentligt skridt i forhold til realiseringen af en europæisk ”data-økonomi”, som både banker og andre aktører i
den digitale datadrevne økonomi vil kunne bygge videre på.
Finans Danmark hilser fælles EU-lovgivning velkommen, da medlemslandene enkeltvis ikke effektivt vil kunne løse de problemer, der er adresseret med forordningen.
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