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Høringsuttalelse -  rapport om regler for sentrale motparter — forslag til endringer i
verdipapirhandelloven

Oslo Børs viser til høringsbrev av 24. april 2013 fra Finansdepartementet  vedrørende  forslag til regler for
sentral motparter.

Foranledningen for forslaget er at forordningen EMIR ikke er, som forutsatt, innatt i EØS-avtalen, under
henvisning til den myndighet som tillegges tilsynsorganet ESMA. Oslo Børs er tilfreds med, at det i lys av
den situasjonen som har oppstått, fremmes et forslag om regler for virksomhet som sentrale motpart
som tilsvarer reglene som følger av EMIR.

Oslo Børs har ikke særskilte merknader til selve forslaget til lovtekst, men vil gjerne understreke
viktigheten for den del av det norske verdipapirmarkedet som i dag er gjenstand for clearing, at
tredjelandsordning blir virksom som forutsatt, slik at det det norske markedet har tilgang til
tilfredsstillende clearing tjenester på nivå med det som gjelder i EU. Som uttrykt fra arbeidsgruppen
forutsetterOslo Børs at det utarbeides nødvendig forskriftsverk som kan tre i kraft samtidig med
endringene i loven og at de nødvendige avklaringer med EU foretas.

Oslo Børs vil også peke på at den nevnte problemstillingen med myndighet som tillegges tilsynsorganer i
EU også foreligger på andre områder, enn de delene av EMIR som lovforslaget omhandler. Dette vil
skape tilsvarende utfordring når andre rettsaker fra EU på finansområdet skal implementeres i Norge.
Det vil kunne være uheldig for den norske finansielle infrastrukturen dersom det jevnlig vil være
nødvendig å søke å lage spesialordninger for Norge gjennom ordninger som fra EU er tiltenk tredjeland
utenfor EØS-området. Den uavklarte situasjonen som foreligger vil på sikt kunne representerer en
betylelig ulempe for det norske finansmarkedet og den norske finansindustrien.


