
EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende8.10.1998 Nr.42/3

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR-

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1 ),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2 ),

under henvisning til uttalelse fra Det europeiske monetære
institutt,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3), på
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 22. november 1996,
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Antallet betalingstransaksjoner på tvers av landegrensene
vokser stadig etter hvert som etableringen av det indre
marked og utviklingen mot en fullstendig økonomisk og
monetær union fører til økt handel og større bevegelighet
for personer innenfor Fellesskapet. Både i volum og verdi
står pengeoverføringer for en betydelig del av betalings-
transaksjonene på tvers av landegrensene.

2) Det er av avgjørende betydning for privatpersoner og
bedrifter, særlig små og mellomstore bedrifter, at de kan
effektuere pengeoverføringer på en hurtig, pålitelig og rimelig
måte fra en del av Fellesskapet til en annen. I samsvar med
kommisjons-kunngjøringen om anvendelse av Det
europeiske fellesskaps konkurranseregler på penge-
overføringer på tvers av landegrensene(4 ) skulle økt
konkurranse i markedet for pengeoverføringer på tvers av
landegrensene føre til bedre service og lavere priser.

3) Formålet med dette direktiv er å videreføre de framskritt
som er gjort i forbindelse med opprettelsen av det indre
marked, særlig med hensyn til liberalisering av
kapitalbevegelser, med sikte på gjennomføringen av Den
økonomiske og monetære union. Direktivets bestemmelser
må få anvendelse på pengeoverføringer i medlemsstatenes
valutaer og i ECU.

4) Europaparlamentet anmodet i sin resolusjon av 12. februar
1993(5 ) om et rådsdirektiv der det fastsettes regler for
innsyn og effektivitet ved effektuering av
betalingstransaksjoner på tvers av landegrensene.

5) De spørsmål som omfattes av dette direktiv, må behandles
atskilt fra de systemrelaterte spørsmålene som fremdeles
er under overveielse i Kommisjonen. Det kan bli nødvendig
å framsette ytterligere et forslag for å dekke de
systemrelaterte spørsmålene, særlig problemet med endelig
avregning (settlement finality).

6) Hensikten med dette direktiv er å forbedre
pengeoverførings-tjenestene på tvers av landegrensene og
derved bistå Det europeiske monetære institutt (EMI) i
oppgaven med å effektivisere betalingstransaksjoner på
tvers av landegrensene som et ledd i forberedelsen av tredje
fase i Den økonomiske og monetære union.

7) I tråd med siktemålene i annen betraktning bør dette direktiv
få anvendelse på alle overføringer av beløp under 50 000
ECU.

8) I samsvar med traktatens artikkel 3 B tredje ledd og for å
sikre innsyn fastlegges det i dette direktiv de minstekrav
som er nødvendige for å sikre tilstrekkelig kunde-
informasjon både før og etter at en pengeoverføring på
tvers av landegrensene er effektuert. Til disse kravene hører
opplysning om klage- og overklagingsordninger som står
til rådighet for kundene, samt om bestemmelsene om
adgangen til å gjøre bruk av disse ordningene. I dette direktiv
er det fastlagt minstekrav til effektuering, særlig med hensyn

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/5/EF

av 27. januar 1997

om pengeoverføringer på tvers av landegrensene(*)

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 43 av 14.2.1997, s. 25, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 1/98 av 30. januar 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester) og vedlegg
XIX (Forbrukervern), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 360 av 17.12.1994, s. 13 og EFT nr. C 199 av 3.8.1995, s. 16.

(2) EFT nr. C 236 av 11.9.1995, s. 1.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 19. mai 1995 (EFT nr. C 151 av 19.6.1995,
s. 370), Rådets felles holdning av 4. desember 1995 (EFT nr. C 353 av
30.12.1995, s. 52) og europaparlamentsbeslutning av 13. mars 1996
(EFT nr. C 96 av 1.4.1996, s. 74), rådsbeslutning av 19. desember 1996
og europaparlamentsbeslutning av 16. januar 1997.

(4) EFT nr. C 251 av 27.9.1995, s. 3. (5) EFT nr. C 72 av 15.3.1993, s. 158.
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til kvalitet, som må overholdes av institusjoner som tilbyr
pengeoverføringstjenester på tvers av landegrensene,
herunder forpliktelsen til å effektuere en pengeoverføring
på tvers av landegrensene i samsvar med kundens instrukser.
Dette direktiv er i samsvar med prinsippene i kommisjons-
rekommandasjon 90/109/EØF av 14. februar 1990 om
innsyn i bankvilkår for gjennomføring av finanstransaksjoner
på tvers av landegrensene(1). Dette direktiv berører ikke
rådsdirektiv 91/308/EØF av 10. juni 1991 om tiltak for å
hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av
penger(2 ).

9) Dette direktiv bør bidra til å avkorte den maksimale tiden
det å tar å effektuere en pengeoverføring på tvers av
landegrensene, og oppmuntre institusjoner som allerede
bruker svært kort tid, til å fortsette sin praksis.

10) Kommisjonen bør i den rapporten den skal framlegge for
Europaparlamentet og Rådet innen to år etter at dette direktiv
er gjennomført, særlig redegjøre for spørsmålet om hvilken
tidsramme som skal gjelde dersom det ikke er avtalt noen
tidsramme mellom oppdragsgiver og dennes institusjon,
idet det tas hensyn både til den tekniske utviklingen og til
situasjonen i hver av medlemsstatene.

11) Institusjonene bør ha tilbakebetalingsplikt dersom
pengeoverføringen ikke gjennomføres. Tilbake-
betalingsplikten påfører institusjonene et ansvar som,
dersom det ikke var begrenset, kunne få konsekvenser for
deres evne til å oppfylle solvenskravet.
Tilbakebetalingsplikten bør derfor gjelde for beløp på inntil
12 500 ECU.

12) Artikkel 8 berører ikke generelle, internrettslige
bestemmelser om at en institusjon er ansvarlig overfor
oppdragsgiver dersom en pengeoverføring på tvers av
landegrensene ikke er blitt gjennomført på grunn av en feil
fra institusjonens side.

13) Blant de forhold som institusjoner som medvirker ved
effektueringen av en pengeoverføring på tvers av
landegrensene, kan bli utsatt for, bl.a. forhold forbundet
med insolvens, er det nødvendig å skille ut forhold som
skyldes force majeure. For dette formål bør definisjonen av
force majeure i artikkel 4 nr. 6 i direktiv 90/314/EØF av
13. juni 1990 om pakkereiser, herunder pakkeferier og
pakketurer(3 ), legges til grunn.

14) Det bør finnes hensiktsmessige og effektive klage- og
overklagingsordninger for å bilegge eventuelle tvister mellom
kunder og institusjoner, idet det så vidt mulig bør gjøres
bruk av eksisterende ordninger-

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

AVSNITT I

VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJONER

Artikkel 1

Virkeområde

Bestemmelsene i dette direktiv får anvendelse på
pengeoverføringer på tvers av landegrensene i medlemsstatenes
valutaer og i ECU på inntil motverdien av 50 000 ECU effektuert
av kredittinstitusjoner og andre institusjoner etter ordre fra andre
personer enn dem som er omhandlet i artikkel 2 bokstav a), b)
og c).

Artikkel 2

Definisjoner

I dette direktiv menes med

a) «kredittinstitusjon», en institusjon som definert i artikkel
1 i rådsdirektiv 77/780/EØF(4) samt en filial, som definert
i artikkel 1 tredje strekpunkt i nevnte direktiv og beliggende
i Fellesskapet, av kredittinstitusjoner som har hovedkontor
utenfor Fellesskapet, og som utfører pengeoverføringer på
tvers av landegrensene som et ledd i sin forretnings-
virksomhet,

b) «annen institusjon», enhver fysisk eller juridisk person,
bortsett fra en kredittinstitusjon, som utfører pengeover-
føringer på tvers av landegrensene som et ledd i sin
forretningsvirksomhet,

c) «finansinstitusjon», en institusjon som definert i artikkel 4
nr. 1 i rådsforordning (EF) nr. 3604/93 av 13. desember
1993 om fastsettelse av definisjonene med henblikk på
gjennomføringen av forbudet mot begunstiget tilgang nevnt
i traktatens artikkel 104 A(5),

d) «institusjon», en kredittinstitusjon eller en annen institusjon;
for formålene i artikkel 6, 7 og 8 betraktes filialer av samme
kredittinstitusjon i forskjellige medlemsstater som særskilte
institusjoner når de medvirker ved effektueringen av en
pengeoverføring på tvers av landegrensene,

e) «formidlende institusjon», en annen institusjon enn
oppdragsgivers eller mottakers institusjon som medvirker
ved effektueringen av en pengeoverføring på tvers av
landegrensene,

f) «pengeoverføring på tvers av landegrensene», en transaksjon
effektuert på initiativ av en oppdragsgiver via en institusjon
eller dennes filial i en medlemsstat for å stille et pengebeløp
til disposisjon for en mottaker i en institusjon eller dennes
filial i en annen medlemsstat; oppdragsgiver og mottaker
kan være samme person,

(4) EFT nr. L 322 av 17.12.1977, s. 30. Direktivet sist endret ved direktiv
95/26/EF (EFT nr. L 168 av 18.7.1995, s. 7).

(5) EFT nr. L 332 av 31.12.1993, s. 4.

(1) EFT nr. L 67 av 15.3.1990, s. 39.

(2) EFT nr. L 166 av 28.6.1991, s. 77.

(3) EFT nr. L 158 av 23.6.1990, s. 59.












