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Høring – Gjennomføring av forordning 924/2009 og forordning 260/2012 i 
norsk rett 
 

1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 19.8.2013 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 

høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 

våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 

lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 

Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot 

advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt 

bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom 

disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen 

har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 

lovutvalget for Bank, finans og valuta. 

 

2. Advokatforeningens merknader 

 

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til gjennomføring av forordning (EF) nr 

924/2009 om betalinger på tvers av landegrensene innenfor EF og oppheving av forordning (EF) 

nr 2560/2001 sammen med et forslag til gjennomføring av forordning (EF) 260/2012 om 

tekniske og forretningsmessige krav til kreditoverføringer og direkte debiteringer i euro og om 

endringer av forordning (EF) nr 924/2009. 

 

Det foreslås i høringsnotatet at forordning 924/2009 og forordning 260/2012 gjennomføres ved 

inkorporasjon i finansavtaleloven. Forordning 924/2009 skal erstatte forordning 2560/2001 som 

er inkorporert gjennom finansavtaleloven § 9 nr 3. Forordning 260/2012 gjør enkelte endringer i  
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forordning 924/2009. 

 

Etter artikkel 1 nr 2 i forording 924/2009 skal forordningen ha anvendelse på transaksjoner som 

utføres i euro eller nasjonale valutaer i medlemsstater som har vedtatt å utvide forordningen til 

også å gjelde nasjonal valuta. Artikkel 14 hjemler en slik rett for nasjonale myndigheter. 

Advokatforeningen er enig med departementet i at forordning 924/2009 ikke skal gjøres 

gjeldende for transaksjoner i norske kroner (nasjonal valuta) og kan slutte seg til de begrunnelser 

som gis.  

 

Etter artikkel 1nr 1 i forording 260/2012 skal forordningen ha anvendelse på kreditoverføringer 

og direkte debiteringer i euro. Advokatforeningen legger også til grunn at den klagenemnd for 

behandling av tvister om betalingstjenester som er hjemlet i finansavtaleloven § 4, jf. forskrift 1. 

juli 2010 nr 49 om betalingsforetak § 1 femte ledd vil tilfredsstille de krav som fremgår av artikkel 

12 i forordingen.  

 

Det kan likevel være grunn til å vurdere ta inn en fullmaktsbestemmelse i lovforslaget, slik 

Finanstilsynet foreslår.  I departementets høringsbrev er det vist til sanksjonsbestemmelsen 

artikkel 11 men det legges til grunn at dette er feilskrift for artikkel 12. 

 

I forhold til utformingen av lovforslaget bør det legges vekt på at finansavtaleloven er en 

forbrukerrettet lov og derfor så langt mulig bør søkes gitt en tilgjengelig utforming av lovteksten. 

Dette kan tilsi at den lovtekst som Finanstilsynet foreslår stykkes opp i to deler, en for hver 

forordning. Forskriftshjemmelen bør videre knyttes til norske kroner (nasjonal valuta) og ikke 

”andre valutaer” slik bl.a. forordning 924/2009 er utformet, jf. ovenfor. 

 

Advokatforeningen vil be departementet overveie følgende forslag til ny § 9 (3) i 

finansavtaleloven: 

 

”EØS-avtalen vedlegg nr 3 (forordning (EF) nr 924/2009) om betaling på tvers av 

landegrensene i Fellesskapet og oppheving av forordning (EF) nr 2560/2001 

og 

  

EØS-avtalen vedlegg nr 3a (forordning (EF) nr 260/2012) om tekniske og 

forretningsmessige krav til kreditoverføringer og direkte debiteringer i euro og om 

endring av forordning 924/2009 gjelder som lov med de tilpasninger som følger av 

vedlegg XII protokoll 1til avtalen og avtalen for øvrig. Departementet kan gi bestemmelser 

om at forordningenes bestemmelser også kan gis virkning for betalingstransaksjoner i 

norske kroner, samt nærmere regler om gjennomføring av krav til utenrettslig 

klagebehandling og tvisteløsning” 

 

Advokatforeningen har ellers ingen merknader til departementets brev eller høringsnotatet.   

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Erik Keiserud        Merete Smith 

leder         generalsekretær 
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