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Høringssvar: Nye EØS-regler om referanseverdier
Det vises til høringsbrev av 27.8.2019 om ventede nye EØS-regler om referanseverdier.
Finans Norge er positive til at forordningen inntas i norsk rett og dermed vil gjelde på lik linje med
i EU. Dette sikrer lik regulering av referanseverdier på tvers av landegrensene. Finans Norge har
ikke vurdert et eventuelt behov for konsekvensjusteringer i norsk regelverk som følge av
implementeringen av regelverket.
Bærekraftig finans er et viktig område for Finans Norge og norsk finansnæring. Ulike initiativ og
definisjoner kan imidlertid gjøre det krevende å avgjøre hvilke investeringer som skal regnes som
bærekraftige. Innføringen av grønne referanseverdier, «EU Climate Transition Benchmark» og «EU
Paris-aligned Benchmark», anses derfor som fornuftige tiltak som kan bidra til å øke transparens
til fordel for investorer og andre interessenter.
Endringsforordningen tar også for seg tilpasninger for referanseverdier som er definert som
kritiske av EU-Kommisjonen. Finans Norge vil i denne forbindelse understreke at det er essensielt
at det eksisterer forutsigbarhet knyttet til referanseverdier. Potensialet for markedsuro kan være
betydelig ved for eksempel en potensiell overgang til en annen referanserente på et senere
tidspunkt og det er således sentralt med en hensiktsmessig tilnærming for å unngå en negativ
effekt på finansiell stabilitet.
Finans Norge merker seg for øvrig at man i Norge tilsynelatende har utfordringer med å få på plass
relevant regelverk og få definert Nibor som kritisk før årsskiftet. Det er uheldig med et slikt
tidspress da det medfører at endringer i for eksempel beregningsmetodikk må gjennomføres nå
for å sikre at Nibor fortsatt kan benyttes som referanse også etter 1.1.2020. Ettersom Nibor er den
viktigste referanserenten for aktiviteter, instrumenter og avtaler knyttet til norske kroner er det
ikke et alternativ å avvente en mulig definisjon av Nibor som kritisk benchmark før årets slutt.
Følgelig er det ønskelig at regulering tilknyttet referanseverdier tas inn i norsk rett og at Nibor
vurderes som kritisk benchmark så snart det lar seg gjøre.
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