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Lov- og forskriftsendringer som følge av Storbritannias uttreden fra
EU - høring
Finans Norge har mottatt på høring departementets høringsnotat datert 04.10.18 om forslag
til regelverksendringer som følge av Storbritannias uttreden av EU (Brexit).
Regelverksendringene på høring omhandler ikke finansmarkedsreguleringen, hvor norsk rett
alt vesentlig bestemmes av EUs omfattende sektorregulering av finansområdet. Etter Brexit
vil britiske finansforetaks tjenester i Norge underlegges de ordinære reglene i
finansmarkedsreguleringen om tjenesteutøvere fra tredjeland. Det vises for øvrig til at noen
spesifikke lovendringer i denne sammenheng er foreslått i betalingssystemloven, jf. Prop. 1L
(2018-2019). Finans Norge har på denne bakgrunn ingen merknader til forslaget på høring.
Finansmarkedene kjennetegnes ved at tjenesteutøvelsen med basis i et felles EU-regelverk
er tett integrert aktørene imellom på tvers av landegrensene. Denne sterke integrasjonen
gjelder også norske banker og forsikringsforetaks virksomhet. Det er på denne bakgrunn av
stor betydning for norsk finansnæring at eventuelle strakstiltak fra EU-kommisjonen ved
Brexit, også kommer tilsvarende til anvendelse for norske aktører. Ikke minst gjelder dette
de potensielle utfordringene som kan oppstå i derivatmarkedene som følge av at sentrale
motparter lokalisert i Storbritannia ikke vil oppfylle kravene i markedsinfrastrukturreguleringen (EMIR). Også norske banker benytter i stor grad britiske aktører som sentrale
motparter i forbindelse med blant annet utstedelse av rente- og valutaswapper.
Finans Norge har derfor oppfordret norske myndigheter til å delta aktivt i utviklingen av
tiltak for å håndtere disse utfordringene, og sikre at tiltak kan iverksettes uten forsinkelser.
Forutberegneligheten i markedet avhenger imidlertid også av at norske myndigheter
kommuniserer til markedsaktørene at de arbeider med disse spørsmålene og vil sikre at
norske aktører kan omfattes av de løsningene som utarbeides av EU. Vi har derfor med

tilfredshet notert at Finansdepartementet i en pressemelding 15.11.18 nå har kommunisert
at «hvis EU treffer tiltak for å avhjelpe Brexit uten en overgangsordning på finansmarkedsområdet, vil norske myndigheter sørge for en tilsvarende og samtidig virkning i Norge og for
norske aktører».
For finansnæringen er det av grunnleggende betydning at myndighetene har en offensiv
tilnærming for å sikre at norske foretak tilbys de samme rammevilkår som foretak tilhørende
i EU. Dette gjelder også innenfor andre rettsområder enn de som faller inn under Justis- og
beredskapsdepartementets forvaltningsområde omtalt i ovennevnte høringsnotat. Finans
Norge er blant annet kjent med at Brexit har foranlediget diverse spørsmål knyttet til
lovvalgsregler innenfor internasjonal privatrett. For både finansnæringen og det øvrige
næringsliv er det derfor viktig at departementet følger utviklingen innenfor dette området
tett.
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