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Selvom euroen har eksisteret siden 1999, har Europa hidtil ikke haft et 
indre marked for detailbetalinger.  EU’s detailbetalingsmarked har så-
ledes været delt i to – et grænseoverskridende og et nationalt betalings-
marked. Det skyldes ikke alene, at ikke alle medlemslande anvender 
euroen som møntfod, men i høj grad også det forhold, at medlemssta-
ternes regler for gennemførelse af betalinger har været vidt forskellige, 
ligesom den hidtidige betalingsinfrastruktur ikke har været gearet til 
at gennemføre grænseoverskridende betalinger på samme effektive 
måde som indenlandske betalinger. 

Dette forhold ændredes imidlertid med oprettelsen af det fælles euro-
betalingsområde (SEPA) og vedtagelsen af betalingstjenestedirektivet, 
idet disse initiativer sigter mod at etablere et indre detailbetalingsmar-
ked, hvor grænseoverskridende betalinger kan foretages på samme 
vilkår som indenlandske betalinger.

I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæ-
isk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik 
i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre detailbeta-
lingsmarked fordrer, samt hvilke konsekvenser initiativerne har for den 
danske retstilstand. 

Bogens forfatter er ansat som lektor ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet.
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