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Gjennomføring av fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer PSD2 og
forordning om interbankgebyrer ved kortbaserte betalingstransaksjoner

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om betalingstjenester i det indre marked
om endring av direktiv 2002/65/EF, 2013/36/EU og oppheving av direktiv 2007/64/EF
(betalingstjenestedirektivet/PSD1) er nå i sluttfasen for behandling i EU. Direktivet
ventes ferdigbehandlet i EU høsten 2015. Videre forelå europaparlaments- og
rådsforordning (EU) 2015/751 om interbankgebyrer for kortbaserte
betalingstransaksjoner 29. april i år. Begge rettsaktene er EØS-relevante, og ventes tatt
inn i EØS-avtalen.
Finansdepartementet ber Finanstilsynet om å utarbeide høringsnotat med utkast til lovog/eller forskriftsbestemmelser som gjennomfører forventede EØS-regler som svarer
til revidert betalingstjenestedirektiv (med de begrensninger som følger under) og
forordning om kortbaserte betalingstransaksjoner, samt utkast til eventuelle
nødvendige tilpasninger i lover og/eller forskrifter som følge av det reviderte direktivet
og forordningen. Tilpasninger i det som idag hører under
finansieringsvirksomhetsloven, bes gjort i ny finansforetakslov.
I dag finnes det ikke regler i norsk rett som tilsvarer Europaparlaments- og
rådsforordning (EU) 2015/751. Som en del av oppdraget bes Finanstilsynet om å
særskilt begrunne for hvorfor regler tilsvarende forordningen og direktivet bør innføres
i norsk rett før rettsaktene tas inn i EØS-avtalen. Videre bes Finanstilsynet om å ta
stilling til eventuelle nasjonale valgmuligheter som det åpnes for i rettsaktene.

Postadresse
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo
postmottak@fin.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 40

Telefon
22 24 90 90
Org. nr.
972 417 807

Finansmarkedsavdelingen
Telefon 22 24 45 21
Telefaks 22 24 45 35

Finansdepartementet har foreløpig vurdert at det er hensiktsmessig å dele oppdraget i
to, der det først utarbeides høringsnotat til gjennomføring av forordningen og dernest
til direktivet så snart dette er vedtatt. Finanstilsynet bes om å vurdere hvorvidt dette vil
være en hensiktsmessig deling.
Betalingstjenester er et komplekst område, der også Norges Bank besitter betydelig
kompetanse. Det forutsettes derfor at Norges Bank bidrar i arbeidet med
høringsnotatet. Departementet legger til grunn at Finanstilsynet og Norges Bank seg i
mellom finner en hensiktsmessig arbeidsfordeling, der koordineringsansvaret for
arbeidet ligger hos Finanstilsynet som mottaker av oppdraget.
Det reviderte betalingstjenestedirektivet berører i tillegg til finansforetaksloven, også
finansavtaleloven. Finansavtaleloven hører under Justisdepartementets ansvarsområde,
og Finanstilsynets oppdrag avgrenses derfor mot de delene av direktivet som sorterer
under Justisdepartementet. Finansdepartementet har i den anledning gjennomgått det
foreløpig publiserte direktivet(http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST9336-2015-INIT/en/pdf). Finansdepartementets foreløpige vurdering er at direktivet
art. 1-30 og 84-104 naturlig hører inn i Finanstilsynets oppdrag, mens direktivet art. 3184 sorterer under Justisdepartementets område. Finansdepartementet understreker
imidlertid at denne oppdelingen ikke er baserer seg på en detaljert gjennomgang av
direktivet, og legger til grunn at Finanstilsynet sørger for at bestemmelser på sitt
ansvarsområde dekkes av utkastet til høringsnotat. Finansdepartementet gjør særlig
oppmerksom på at bestemmelsene om bruk av tredjepartstjenestetilbydere i direktivet
art. 57a til 59 kan tenkes å ha sider mot Finanstilsynets del av oppdraget.
Finansdepartementet ber om at utkast til høringsnotat for forordningen oversendes
departementet innen 10. november 2015. Finansdepartementet vil komme tilbake med
frist for høringsnotat for den delen som gjelder gjennomføring av bestemmelser som
svarer til direktivet så snart det endelige direktivet foreligger i EU.
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