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Tillegg til høringsuttalelse
Forslag til gjennomføring av betalingstjenestedirektivet i norsk rett
(privatrettslige bestemmelser) mv.

Finansnæringens hovedorganisasjon (FNII) og Sparebankforeningen i Norge avga 18.03.09
felles høringsuttalelse til forslag til gjennomføring av betalingstjenestedirektivet i norsk rett,
saint NOU 2008: 21 Nettbankbasert betalingsoverføring, ble sendt på alminnelig høring.

1-loringsfristen var svært kort. Vi håper derfor at Justisdepartementet kan vurdere
tilleggskommentarer på to områder som vi tar opp nedenfor.

1. Virkeområdet for valuteringsbestemmelsene

I hht. dagens finansavtalelov med tilhørende forskrifter gjelder bestemmelsene om
renteberegning (valutering) i § 27 kun for innenlandske transaksjoner i norske kroner. Det
vises i denne sammenheng til finansavtalelovens § 9 ferde ledd og til § 3 i forskrift av 2. Juli
1999 om betalingsoppdrag til og fra utlandet.

Betalingstjenestedirektivets valuteringsbestemmelse i artikkel 73 omfattes ikke av den
geografiske begrensing av direktivets virkeområde som defineres i direktivets artikkel 2 første
ledd. I artikkel 2 annet ledd begrenses likevel de valutasorter som omfattes av direktivets titler
III og IV (herunder artikkel 73) til betalingstjenester utført i euro eller i valutaen til stat i EØS.

Arbeidsgruppen har ikke foreslått den begrensing av virkeområdet  for § 27 (som svarer til
direktivets artikkel 73) som er inntatt i direktivets artikkel 2 annet ledd. Konsekvensen for
banker i Norge er da at valuteringsbestemmelsen og bestemmelsen om når beløpet skal være
disponibelt vil bli gjort gjeldene for alle transaksjoner uansett  valutasort.
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I vår høringsuttalelse, under generelle kommentarer punkt I) "Generelt om lovutkastets
bestemmelser om valutaring", har vi pekt på de utfordringer banker står overfor mht. å kunne
oppfylle direktivets artikkel 73 nr 1, og da særlig andre ledd. Bestenmmelsen er tatt inn i
forslaget til § 27 første ledd. I vår høringsuttalelse viste vi til at problemet banker i Norge står
overfor særlig er relevant for transaksjoner gjennomført i mindre valutasorter i østeuropeiske
EU-land som skal godskives kundens konto her hjemme i norske kroner.

De problemer som vi har beskrevet i vår høringsuttalelse blir betydelig forsterket om forslaget
til § 27 første ledd gjøres gjeldende for enhver valutasort. Det er i denne sammenheng viktig å
peke på at betalingstjenestedirektivet formål er å harmonisere regelverket for
betalingstjenestene innen EØS. I tillegg foreligger det også andre direktiver som harmoniserer
LØS-landenes mer grunnleggende systemer for avregning og oppgjør, bl.a. Settlement
Finality Directive. Dette innebærer at betalingstransaksjoner til og fra Norge i EØS-valutaer
vil omfattes av felles regler og således til en viss grad kunne være forutsigbare for norske
banker i forhold til å vahitere innkomne transaksjoner og gjøre beløp disponible for mottakere
i Norge. For andre lands valutaer finnes ikke et tilsvarende felles offentlig fastsatt felles
regelverk. Om forslaget til valuteringsbestemmelser gjøres gjeldende også for alle
valutasorter utenom euro og LØS vil risikoen for banker i Norge bli betydelig utvidet.

FNH og Sparebankforeningen vil også peke på at problemstillingen knyttet til ulike tidssoner
blir av en helt annen og større dimensjon enn om forlaget til § 27, i tråd med direktivet,
begrenses til å omfatte euro og EØS-valutaer.

På denne bakgrunn foreslår FNH og Sparebankforeningen følgende nytt annet punktum i
forlaget til § 9 fjerde ledd:

Reglene i § 27 gjelder bare for betalingstransaksjoner i euro eller i valutaen i en stat innerfar
Det okonomiske samarbeidsområde som ikke er euro.

2. Om informasjon ved betalingsmottakers gebyr for bruk av bestemt
betalingsinstrument

I sluttspurten med vår høringsuttalelse av 18.03.09 falt det dessverre ut noen kommentarer
relatert til informasjon som betalingsmottakere skal gi til betaler om førstnevnte krever gebyr
for bruk av bestemt betalingsinstrument.

I de tilfeller betalingsmottaker vil kreve gebyr av betaler for bruk av bestemt
betalingsinstrument er det viktig å sikre at betaler blir gitt informasjon om gebyr fra
hetalingsmottakers side for betaler foretar sitt valg. Det å få informasjon "før
betalingstransaksjon iverksettes" vil i så måte ikke nødvendigvis være tilstrekkelig. Betaler
bør få informasjon onn gebyr fra betalingsmottaker før beslutningen om å betale er tatt, slik at
betaler eventuelt kan velge en betalingsmottaker (forretning) som ikke tar slikt gebyr. Dersom
betaler får informasjon rett før betalingstransaksjon iverksettes, for eksempel på kassepunktet,
vil det kunne være for sent til at betaler kan treffe et reelt valg med hensyn til totale
kostnader.
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Lovforslagets § 39a, første ledd, første punktum, lyder som følger:

"Hvis  en  betalingsmottaker krever  gebyr  eller gir rabatt  for bruk av  et bestemal
betalingsirzsu urcent, skal betaleren opplyse ora  dette for  en betalingstransaksjon iverksettes.

Etter vårt syn blir hensynet til å gi betaler informasjon på et noe tidligere tidspunkt en "før
transaksjonen iverksettes" bedre ivaretatt gjennom en direkte oversettelse av den engelske
teksten i direktivets artikkel 50 nr  1 "... the payee .shall inforat the payor thereof prior to the
initiation gfthe payrnent transaction".

Vi foreslår å erstatte ordet  "iverksettes" i  lovforslagets § 39a, første ledd, første punktum, med
ordet  "initieres",  eventuelt at en benytter tilføyelsen  "i rimelig tid  før....".

Med vennlig hilsen

nsnæringens HovedorganisasjonfornFna
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Tor  Johan $jerkedal
Direktør

for Sparebankforeningen i Norge

Jån Digraries
Avdelingsdirektør
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