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Høringsuttalelse  -  Informasjon om forslag til direktiv om
betalingstjenester

Vi viser til departementets høringsbrev av 13. januar 2006 vedrørende informasjon
om forslag til direktiv om betalingstjenester.

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 en
uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er
forelagt lovutvalget for bank, finansiering og valuta. Lovutvalget består av Hilde
Vihovde, (leder), Ivar Sagbakken, Knut Endre, Frode Mathiesen og Hans Haugstad

Advokatforeningen avgir følgende  høringsuttalelse:

Advokatforeningen ser positivt på at det innen EØS-området innføres felles regler om
betalingsformidling for å lette grensekryssende betalinger og skape større
konkurranse mellom utbyderne av slike tjenester. Slik konkurranse vil bidra til at
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mulighetene til grensekryssende handel økes, med virkning både for prisnivået for de
varer og tjenester som handles og bidra til at omkostningene ved betaling for slikt går
ned.

Det fremgår at slike betalinger skal kunne skje gjennom egne "betalings-
institusjoner", i tillegg til tradisjonelle banker og kredittinstitusjoner samt
postgirokontorer og e-pengeforetak.

Advokatforeningen har notert seg at direktivet skal gjelde betalingstransaksjoner
opptil EUR 50.000, mens transaksjonsbeløp over dette er unntatt fra deler av
direktivet. For forbrukere vil imidlertid behovet for informasjon om betingelsene for
betalingstransaksjonen kunne være uavhengig av en slik beløpsgrense, og det kan
derfor være spørsmål om ikke direktivets del III også burde gjelde over denne
beløpsgrense når betaler er forbruker.

Advokatforeningen vil også fremheve behovet for å sikre betaleren mot tap knyttet til
innestående på betalingskonto eller hvis betalingen av en eller annen grunn ikke
skulle komme frem til rett mottaker. Det kan synes som betalingsinstitusjonens plikt
til å holde midler for betalingstransaksjoner adskilt fra andre midler, bare til en viss
grad avhjelper dette behovet. Hvilken måte man eventuelt burde løse dette på, for
eksempel gjennom forsikrings- eller garantiordninger, finner man imidlertid ikke
grunn til å gå nærmere inn på nå.

Videre merket foreningen seg at direktivutkastet legger opp til at betalinger skal være
fremme innen en kort frist. For betalere fra land som Norge med annen valuta enn
mottaker, kan en kort frist synes vanskelig å holde når veksling vil måtte finne sted.

Betalingsoppdrag i Norge er allerede i stor grad regulert i finansavtaleloven. For
publikum vil det være en fordel at lovgivningen om betalingsoppdrag, enten
innenlandske eller grensekryssende, ikke blir for fragmentarisk. Det bør skje en
harmonisering mellom finansavtalelovens regler og de regler som måtte følge av
direktivet når det gjelder regulering av betalingstransaksjoner.

Ærbødigst

An Rys al Merete Smith
Leder generalsekretær
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