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HØRINGSNOTAT
LOVFORSLAG TIL GJENNOMFØRING AV DIREKTIV

2009/44/EF

Endelig oppgjør i betalingssystemer og i oppgjørssystemer for
verdipapirer og i avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse, med hensyn
til sammenkoblede system (linked systems) og gjeldsfordringer (credit

claims)

1. Innledning

Direktiv 2009/44/EF ble ved beslutning i E0S-komiteen 30. april 2010 inntatt i EØS-avtalen.
Direktivet endrer direktivene 98/26/EF om rettsvern og sikkerhet for avregnings- og oppgjørsavtaler
og direktiv 2002/47/EF om finansiell sikkerhetsstillelse, se Prop. 8S (2010 -2011).

Finanstilsynet fikk 26. juli 2010 i oppdrag å vurdere behovet for lov- og/eller forskriftsendringer
som følge av innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen og å utarbeide et høringsnotat med forslag til
slike lov- og/eller forskriftsendringer. Finanstilsynet nedsatte en arbeidsgruppe med medlemmer fra
Norges Bank og tilsynet til å utarbeide dette høringsnotatet.

Medlemmer i arbeidsgruppen har vært:

May Helle Lund Norges Bank
Lisbeth Økland Finanstilsynet
Ketil Johan Rakkestad Norges Bank
Harald Haare Norges Bank
Anders Nikolay Kvam (leder) Finanstilsynet

De to direktivene som nå endres er inntatt i norsk rett i hhv. lov om betalingssystemer og lov om
finansiell sikkerhetsstillelse.

1.1 Direktiv 1998/26/EF om rettsvern og sikkerhet for avregnings- og
oppgjørsavtaler

Direktivet er inntatt i norsk rett som kapittel 4 i lov om betalingssystemer, lov 17. desember 1999 nr
95. Reguleringen omfatter interbanksystemer med tillatelse etter lovens § 2-3, Norges Bank og
verdipapiroppgjørssystemer med særskilt godkjennelse av Finanstilsynet. Direktivets og
reguleringens hovedformål er å minske risikoen i avregnings- og oppgjørssystemer og vil spesielt
kunne få betydning ved insolvens hos en deltaker i systemet. Reguleringen sikrer at det er klare
regler om når et oppgjør skal være bindende mellom deltakerne i systemet, samt sikre at ordrer som
er innkommet til et system ikke kan reverseres av tredjeparter, for eksempel en deltakers konkursbo.
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Reguleringen har regler som skal sikre at avregning og oppgjør mellom deltakerne i systemet skal
kunne gjennomføres også ved konkurs hos en av deltakerne. Reguleringen gir videre bestemmelser
om sikkerhet stilt overfor et system eller en sentralbank, og om lovvalg m.v.

Forarbeider til norsk regulering: NOU 1996 — 24 Betalingssystemer m.v.
Ot.prp. nr. 96 (1998 — 1999) Betalingssystemer mv.

1.2 Direktiv 2002/47/EF om finansiell sikkerhetsstillelse

Direktivet er inntatt i norsk rett i lov om finansiell sikkerhetsstillelse, lov 26. mars 2004 nr 17.
Regelverket har til formål å skape klare og forutberegnlige felles regler for enkelte kommersielle
transaksjoner som er vanlige i de europeiske markedene. Reglene skal styrke det finansielle
markedet og ivareta hensynet til finansiell stabilitet ved å fremme sikker, ordnet og effektiv
finansiell sikkerhetsstillelse. Konkurs- og panteregler blir samordnet slik at de profesjonelle
aktørene i finansmarkedene på forhånd vil kunne vite hva som vil skje dersom motparten i en avtale
ikke innfrir sine forpliktelser. Usikkerhet om dette øker kostnadene for aktørene i markedet og
regelverket legger således til rette for at kostnadene reduseres og for økt grensekryssende aktivitet.
Regelverket regulerer både avtalene om finansiell sikkerhetsstillelse og den finansielle sikkerheten.
Regelverket kommer til anvendelse når både sikkerhetsstiller og sikkerhetshaver tilhører følgende
kategorier: offentlige myndigheter, sentralbanker o.1., finansinstitusjoner m.v., avregningssentraler,
oppgjørssentraler og sentrale motparter, se lovens § 1 tredje ledd.

Forarbeider til norsk regulering:

2. Direktiv 2009/44/EF

Rapport 1. mars 2003 — Justisdepartementet,
Finansdepartementet, Norges Bank og Kredittilsynet (Rapport
2003)
Ot. Prp. nr. 22 (2003 — 2004) om lov om finansiell
sikkerhetsstillelse
Inn st. 0. nr. 48 (2003 — 2004) om lov om finansiell
sikkerhetsstillelse

2.1 Bakgrunn for endringene i direktiv 98/26/EF om endeleg oppgjer i
betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir

Økt globalisering, europeisk integrasjon, finansielle og teknologiske nyvinninger har ført til
vesentlige endringer i den finansielle sektoren det siste tiåret og til behov for endringer i direktivet
(finalitydirektivet). De eksisterende nasjonale systernene for oppgjør av betalinger og verdipapirer
er påvirket av utviklingen. Økt globalisering og europeisk integrasjonen har for eksempel ført til
koblinger/linker mellom nasjonale systemer på tvers av landegrensene. Et eksempel på en slik
kobling kan eventuelt være Eurosysternets utvikling av Target2Securities som skal fungere som et
felles europeisk system for oppgjør av verdipapirer.

Behovet for direktivendringer har også oppstått fordi direktiv 2004/39/EF om markedet for
finansielle instrumenter (MiFID), og de europeiske adferdsnormene for avregning og
oppgjørssysterner (Code of Conduct on clearing and settlement) har medført en forventning om
tettere sammenknytning av oppgjørssystemene.
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Som en følge av disse utviklingstrekkene er direktivet om endelig oppgjør i betalingssystemer og
systemer for oppgjør av verdipapirer følgelig endret på flere punkter. I direktiv av 2009/44/EF
klargjøres for eksempel begrepet "samvirkende system," samt hvilket ansvar en "systemansvarlig"
har for systemet. Videre utvides direktivet til å omfatte alle typer sikkerheter som er angitt i del C i
vedlegg I i MiFID direktivet. Dette betyr at direktivet blant annet gjelder for sikkerheter i bankenes
utlånsporteføljer, jf at slike aktiva kan godkjennes som pant for sentralbankenes kredittoperasjoner.

Direktivendringene fører også til endringer i artikkel 3 og artikkel 5 om henholdsvis tidspunkt for
når ordrer skal anses lagt inn i systemet og når de er endelige. Overføringsordrer som er lagt inn i
systemet før konkurstidspunktet skal ha beskyttelse mot tredjemenn selv om det er innledet
insolvensbehandling av en deltaker i systemet eller i det samvirkende systemet eller hos den
systemansvarlige for det samvirkende systemet. Regler om når ordrer anses lagt inn i systemet og
når de er endelige skal så langt som mulig samordnes i systemer som er sammenkoblet.
Det er i dag ikke uvanlig med oppgjør om natten i systemer for avregning og oppgjør og direktivet
klargjør nå at det gjelder for alle oppgjør gjennom døgnet.

2.2 Bakgrunn for endringene i direktiv 2002/47/EF — Finansiell sikkerhetsstillelse

Etter vedtagelsen av direktiv 2002/47/EF om finansiell sikkerhetsstillelse har det vært stor utvikling
i den finansielle sektor i Europa grunnet særlig globalisering, europeisk integrasjon og finansiell og
teknologisk innovasjon. Dette igjen har ført til en veldig økning i grensekryssende aktivitet,
utvikling av komplekse finansielle produkter og utvikling av betalings - og
verdipapiroppgjørssystemer. Selv om direktiv 2002/47/EF om finansiell sikkerhetsstillelse fungerer
bra, er det blitt avdekket behov for forbedringer på begrensede områder for å reflektere
markedsutviklingen og utviklingen på lovgivningsområdet.

Økende bruk av sikkerhetsstillelse til sikkerhet for ulike transaksjoner i finansiell sektor (som repo-
markedet, sentralbankvirksomhet, derivattransaksjoner, sentrale motparter), har medført et stort
behov for å finne nye egnede formuesgoder som kan benyttes som sikkerhet. Dette gjelder særlig
for deltakere i flere markeder. "Credit claims" (gjeldsfordringer) har fremstått som et slikt egnet
sikkerhetsobjekt, blant annet grunnet mengden og fordi den alternative bruken er liten. "Credit
claims" brukes da også allerede som sikkerhet i en del EU-land. I commission staff working
document til forslaget til endringsdirektiv (impact assessment, [com(2008)213 final sec(2008)aaap
heter det:

To the extent that credit claims do not have any alternative uses, this translates into a
situation in which banks are unable to use more than half of the assets they own to secure
their liquidity needs. This means that in such situations there is a considerable amount of
capital lying dormant on banks' balance sheets that is not put to more efficient use in the
economy. In other words, banks lend less than they could f it were possible for them to use
existing credit claims to obtain additional liquidity, to be invested in profitable investments.
Moreover, to the extent that this increases the cost of raising funds for European banks with
respect to non-European banks this may also raise concerns on the international
competitiveness of the EU banking sector.

Kommisjonen gjennomførte i 2006 konsultasjon når det gjelder direktivet om finansiell
sikkerhetsstillelse og har publisert en evalueringsrapport (COM (2006) 833). Norge besvarte
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spørsmålsskriftet. Kommisjonen startet arbeidet med revidering av direktivet før finanskrisen, men
krisen er et tilleggsargument for endringene i direktivet, herunder at innføringen av pengekrav som
sikkerhet grensekryssende vil gi bedre tilgang til kreditt.

"Credit claims" som sikkerhet grensekryssende skaper usikkerhet med hensyn til hvordan
nødvendig rettsvern sikres fordi dette er løst på ulike måter i de ulike land. Også innenlandsk skaper
visse formelle rettsvernskrav problemer. Ulikhetene i regelverket kan være ulike krav til
notifisering av debitor, et registreringssystem i visse land, at noen land verken krever notifisering
eller registrering, motregningsadgang som kan medføre at sikkerheten forsvinner og
taushetspliktregler. Det ble dermed nødvendig å harmonisere regelverket for bruken av "Credit
claims" som sikkerhet og fj erne krav som vanskeliggjør bruken av slike krav som sikkerhet.
Dermed var det nødvendig å endre direktiv 2002/47/EF om finansiell sikkerhetsstillelse.

Når det gjelder type pengekrav som er dekket av direktivet, gis forrang til
forbrukerkredittdirektivene. Direktivet omhandler videre kun pengekrav på grunnlag av avtale om
kreditt i form av et lån fra en kredittinstitusjon.

Endringsdirektivet inneholder dessuten visse forenklinger og presiseringer for å gjøre det lettere å
bruke direktivet om finansiell sikkerhetsstillelse.

3. Gjennomgang av endringene i direktivene og forslag til
gjennomføring i norsk rett

Arbeidsgruppen har i sin gjennomgang valgt å ta inn både den engelske og norske direktivteksten i
høringsnotatet. Disse er da tatt inn uten nærmere forklaring, før arbeidsgruppens vurdering av de
enkelte endringene.

3.1 Direktiv 98/26/EF — gjennomgang av endringene

Fortalen pkt 8:

(1) Recital 8 shall be deleted.

(1) Fortalen 8 er opphevet.

Fortalen nytt pkt 14a:

2)The following recitals shall be inserted:

14a) Whereas national competent authorities or supervisors should ensure that the
operators of the systems establishing the interoperable systems have agreed to the
extent possible on common rules on the moment of entry into the interoperable
systems. National competent authorities or supervisors should ensure that the rules
on the moment of entry into an interoperable system are coordinated insofar as
possible and necessary in order to avoid legal uncertainty in the event of default of a
participating system.
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(2)Fortalen nytt pkt 14a) skal lyde:

14a) Nasjonale rette styresmakter eller tilsynsstyresmakter bør sikre at dei
ansvarlege for dei systema som utgjer dei samverkande systema, så langt råd er
vortne samde om felles reglar for tidspunktet for innføring i dei samverkande
systema. Nasjonale rette styresmakter eller tilsynsstyresmakter bør sikre at reglane
for tidspunktet for innføring i eit samverkande system vert samordna så langt det er
mogleg og naudsynt for å unngå rettsleg uvisse ved feil i eit deltakande system.

Fortalen anbefaler at nasjonale myndigheter sikrer at systemer som utgjør et samvirkende system så
langt som råd er fastsetter felles regler om tidspunktet for når ordrer er innført i det enkelte
systemet. Anbefalingen må sees i sammenheng med endringen i artikkel 3.

Fortalen nytt pkt 22a:

The following recitals shall be inserted:

22a) Whereas in the case of interoperable systems, a lack of coordination as to which
rules apply on the moment of entry and irrevocability may expose participants in one
system, or even the system operator itself, to the spill-over effects of a default in
another system. In order to limit systemic risk, it is desirable to provide that system
operators of interoperable systems coordinate the rules on the moment of entry and
irrevocability in the systems they operate.

Fortalen nytt pkt 22a) skal lyde:

22a) Med omsyn til samverkande system kan mangel på samordning om kva reglar
som gjeld på tidspunktet for innføring og det ugjenkallelege aspektet, utsetje
deltakarar i eit system eller til og med den systemansvarlege sjølv, for ringverknader
av ein feil i eit anna system. For å unngå systemrisiko er det ønskjeleg å fastsetje at
den systemansvarlege i samverkande system samordnar reglane for tidspunktet for
innføring og det ugjenkallelege aspektet i dei systema som dei driv.

Fortalen pkt 22 a) anbefaler at den systemansvarlige for et samvirkende system samordner
systemenes regler om tidspunkt for når ordrer er lagt inn i det enkelte system og når retten til å
tilbakekalle ordrer er bortfalt. Det vises til endringen i artikkel 5.

Formålet med samordningen er å motvirke systemrisiko, og beskytte deltakerne og den
systemansvarlige mot ringvirkninger av feil i andre systemer. Fortalen pkt 22 a) må sees i
sammenheng med fortalen pkt 14 a) og endringen i artikkel 3.

Artikkel 1:

(4) Article 1 shall be amended as follows:

in point (a), the word 'ecu' shall be replaced by the word `euro';
in point (c), the second indent shall be replaced by the following:
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- "- operations of the central banks of the Member States or the European Central
Bank in the context of their function as central banks.".

Artikkel 1 er endret til å lyde:

i bokstav a), vert ordet «ecu» bytt ut med ordet «euro»,
i bokstav c) vert andre strekpunktet bytt ut med følgjande:

«— transaksjonar som sentralbankane i medlemsstatane eller Den europeiske
sentralbanken utfører i eigenskap av å vere sentralbankar.»

Endringene i artikkel 1 medfører ikke behov for endringer i norsk rett.

Artikkel 2 bokstav a:

(5) Article 2 shall be amended as follows:

(a) point (a) shall be amended as follows:

the first indent shall be replaced by the following:

between three or more participants, excluding the system operator of that system,
a possible settlement agent, a possible central counterparty, a possible clearing
house or a possible indirect participant, with common rules and standardised
arrangements for the clearing, whether or not through a central counterparty, or
execution of transfer orders between the participants,";

the following subparagraph is added:
`An arrangement entered into between interoperable systems shall not constitute a
system';

(5) I artikkel 2 vert det gjort følgjande endringar:

a. i bokstav a) vert det gjort følgjande endringar:

første strekpunktet vert bytt ut med følgjande:
«— mellom tre eller fleire deltakarar, ikkje medrekna den systemansvarlege,
eit eventuelt oppgjersføretak, ein eventuell sentral motpart, ein eventuell
avrekningssentral eller ein eventuell indirekte deltakar, som har felles reglar
og standardiserte framgangsmåtar for avrekning, gjennom ein sentral
motpart eller ikkje, eller utføring av overføringsordrar mellom deltakarane,»

følgjande ledd vert sett inn:

«Ei ordning som er innført mellom samverkande system utgjer ikkle eit
system.»
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I følge artikkel 2 a) første strekpunkt i direktiv 98/26/EF er et "system" en formell ordning mellom
tre eller flere deltakere, ikke medregnet et eventuelt oppgjørsforetak, en eventuell sentral motpart,
en eventuell avregningssentral eller en eventuell indirekte deltaker, som har felles regler og
standardiserte fremgangsmåter for utføring av overføringsordrer mellom deltakerne.

Direktiv 98/26/EF er i hovedsak gjennomført i betalingssystemloven kapittel 4 om rettsvern og
sikkerhet for avregnings- og oppgjørsavtaler. Begrepet system defineres i betalingssystemloven
§ 4-1 tredje ledd. Bestemmelsen lyder som følger: "Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder bare
systemer med minst tre deltakere, som har avtalt at norsk lovgivning skal anvendes for systemer i
samsvar med § 4-3, og som er meldt til EFTAs overvåkingsorgan samsvar med § 4-5."

Endringen i artikkel i artikkel 2 a krever endringer i § 4-1. Det må fremgå av bestemmelsen at en
systemansvarlig, oppgjørsforetak, mv ikke skal regnes med ved avgjørelsen av om det foreligger et
system, og at en ordning som er innført mellom samvirkende systemer ikke er et system.

Artikkel 2 bokstav b:

(b) in point (b),the first and second indents are replaced by the following:

`- a credit institution as defined in Article 4(1) of Directive 2006/48/EC of the
European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and
pursuit of the business of credit institutions (recast) including the institutions listed in
Article 2 of that Directive,

-an investment firm as defined in Article 4(1)(1) of Directive 2004/39/EC of the
European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial
instruments ("), excluding the institutions set out in Article 2(1) thereof,

(*) Oj L 177, 30.6.2006, p.l.
(**) Oj L 145, 30-4-2004, p.11.';

b. i bokstav b) vert første og andre strekpunktet bytt ut med følgjande:

«— ein kredittinstitusjon slik det er definert i artikkel 4 nr. 1 i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang til å starte og utøve virksomhet
som kredittinstitusjon (omarbeiding)(*), medrekna dei institusjonane som er oppførde i
artikkel 2 i det nemnde direktivet,

— eit verdipapirføretak som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1) i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle
instrumenter(**), bortsett frå dei institusjonane som er oppførde i artikkel 2 nr. 1 i det
nemnde direktivet,

(*) TEU L 177 av 30.6.2006, s. 1.
(**) TEU L 145 av 30.4.2004, s. 1.

Definisjonene av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i artikkel 2 b) er allerede gjennomført i
norsk rett. Det er ikke behov for ytterligere lovendringer.
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Artikkel 2 bokstav f:

(c) point (f) shall be amended as follows:

the first subparagraph shall be replaced by the following:
`(f) "participant" shall mean an institution, a central counterparty, a settlement agent,
a clearing house or a system operator.';

the third subparagraph shall be replaced by the following:
`A. Member State may decide that, for the purposes of this Directive, an indirect
participant may be considered a participant if that is justified on the grounds of
systemic risk. Where an indirect participant is considered to be a participant on
grounds of systemic risk, this does not limit the responsibility of the participant
through which the indirect

e. i bokstav f) vert det gjort følgjande endringar:

i. første leddet vert bytt ut med følgjande:

«f) «deltakar» ein institusjon, ein sentral motpart, eit oppgjersføretak, ein
avrekningssentral eller ein systemansvarleg. »

tredje leddet vert bytt ut med følgjande:

«For føremåla med dette direktivet kan ein medlemsstat avgjere at ein indirekte
deltakar kan reknast som deltakar dersom systemrisikoen rettferdiggler det. Når ein
indirekte deltakar vert rekna som deltakar på grunn av systemrisiko, avgrensar ikkje
det ansvaret til den deltakaren som den indirekte deltakaren nyttar til sending av
overføringsordrar gjennom systemet.»

Endringen i artikkel 2 bokstav f) første ledd må gjennomføres i betalingssystemloven § 1-3 første
ledd som definerer hvilke institusjoner og foretak som kan være deltakere i betalingssystemer og
verdipapiroppgjørssystemer. Det må føyes til i lovens § 1-3 første ledd at en "systemansvarlig" kan
være deltaker i et system som omfattes av loven.

Nytt tredje ledd i artikkel 2 f) gjelder indirekte deltakere i systemet og direkte deltakeres ansvar for
en indirekte deltaker. Indirekte deltakere omfattes ikke av betalingssystemloven i dag, jf blant annet
definisjonen av hva loven mener med "deltaker" i §  1-3  første ledd. Spørsmålet om indirekte
deltakere bør omfattes av loven ble for øvrig ikke drøftet i Ot prp nr 96 (1998-99) Om lov om
betalingssystemer m.v. side 64.

Indirekte deltakere kan for øvrig ikke være knyttet til et system regulert av gjeldende svensk
lovgivning, og det foreslås ingen endringer på dette punktet i "Promemoria" fra april 2010 om
gjennomføring av direktiv 2009/44/EF i svensk rett, utarbeidet av lagmann Mikael Mellqvist.

Arbeidsgruppen foreslår etter dette ingen endringer i gjeldende rett når det gjelder indirekte
deltakere.

10



Artikkel 2 bokstav g:

(d) point (g) shall be replaced by the following:

'(g)"indirect participant" shall mean an institution, a central counterparty, a
settlement agent, a clearing house or a system operator with a contractual
relationship with a participant in a system executing transfer orders which enables
the indirect participant to pass transfer orders through the system, provided that the
indirect participant is known to the system operator.

d. bokstav g) skal lyde:

g)«indirekte deltakar» ein institusjon, ein sentral motpart, eit oppgjersføretak, ein
avrekningssentral eller ein systemansvarleg som har gjort ei avtale med ein
institusjon som tek del i eit system som utfører overføringsordrar, som gjer det
mogleg for den indirekte deltakaren å sende overføringsordrar gjennom systemet
dersom den systemansvarlege kjenner den indirekte deltakaren.

Arbeidsgruppen foreslår at endringen i artikkel 2 f) om indirekte deltakere ikke tas inn i norsk rett.
Som en følge av dette forslaget er det ikke nødvendig å gjennomføre endringen i artikkel 2 g som
definerer hva direktivet mener med "indirekte deltaker."

Artikkel 2 bokstav h:

(e) point (h) shall be replaced by the following:

'(h) "securities" shall mean all instruments referred to in section C of Annex I to
Directive 2004/39/EC;';

e. bokstav h) skal lyde:

h)«verdipapir» alle dei instrumenta som er nemnde i del C i vedlegg I til direktiv
2004139/EF.

Verdipapirene som nevnes i del C vedlegg I til direktiv 2004/39/EF omfattes av definisjonen av
finansielle instrumenter i verdipapirhandelloven § 2-2. I tillegg pekes det på at
betalingssystemloven § 4-4 andre ledd regulerer lovvalgsspørsmål knyttet til finansielle
instrumenter som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-2.

Norsk rett er dermed i samsvar med artikkel 2 bokstav h), og ingen ytterligere lovendringer er
nødvendige.

Artikkel 2 bokstav i forste ledd:

(f) in point (i), the first indent shall be replaced by the following:

any instruction by a participant to place at the disposal of a recipient an amount of
money by means of a book ently on the accounts of a credit institution, a central
bank, a central counterparty or a settlement agent, or any instruction which results in
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the assumption or discharge of a payment obligation as defined by the rules of the
system, or';

f i bokstav 0 vert første strekpunktet bytt ut med:

«— ein instruks frå ein deltakar om å stille ein pengesum til rådvelde for ein mottakar
ved å gjere ei postering på kontoen til ein kredittinstitusjon, ein sentralbank, ein
sentral motpart eller eit oppgjersføretak, eller ein instruks som inneber overtaking
eller oppftlling av ein betalingsskyldnad slik det er definert i reglane for systemet,
eller"

Artikkel 2 bokstav i) i direktiv 98/26/EF definerer hva direktivet mener med "overføringsordre."
Det fremgår av definisjonen at en overføringsordre kan føre til postering på kontoen til en
kredittinstitusjon, en sentralbank eller et oppgjørsforetak. Direktiv 2009/44/EF endrer artikkel 2
bokstav i) slik at det fremgår av teksten at en overføringsordre også kan føre til postering på
kontoen til en "sentral motpart".

Arbeidsgruppen peker på at en instruks om å overføre betalinger eller finansielle instrumenter
nødvendigvis må føre til posteringer på kontoer til institusjoner og foretak som inngår i
betalingssystemet, som bank, sentral motpart, verdipapirregister mv.

Det kan ikke være nødvendig å nedfelle slike praktiske forhold i gjennomføringsloven og dette er
heller ikke gjort i betalingssystemloven § 1-3 syvende ledd som definerer "oppdrag" som følger:
"Med oppdrag menes deltakers ordre om å overføre betalinger eller finansielle instrumenter til en
annen deltaker i systemet." Lovens § 1-3 er i samsvar med endringen i artikkel 2 bokstav i), og det
er ikke behov for lovendringer.

Artikkel 2 bokstav 1:

(g) point (1) shall be replaced by the following:

"settlement account" shall mean an account at a central bank, a settlement agent or a
central counterparty used to hold funds or securities and to settle transactions
between participants in a system;';

bokstav 1) skal lyde:

1) «oppgjerskonto» ein konto hjå ein sentralbank, eit oppgjersføretak eller ein sentral
motpart som vert nytta til plassering av midlar eller verdipapir, og til oppgjer av
transaksjonar mellom deltakarane i eit system.

Begrepet "oppgjørskonto" defineres ikke i betalingssystemloven § 1-3. Arbeidsgruppen ser ikke
grunn til å innføre en slik definisjon i loven som følge av endringen i artikkel 2 bokstav 1).

Artikkel 2 bokstav m:

point (m) shall be replaced by the following:
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`(m)' "collateral security" shall mean all realisable assets, including, without
limitations, financial collateral referred to in Article 1(4)(a) of Directive2002/47/EC
of the European Parliament and of the Council of 6 June 2002 on financial collateral
arrangements, provided under a pledge (including money provided under a pledge), a
repurchase or similar agreement, or otherwise, for the purpose of securing rights and
obligations potentially arising in connection with a system, or provided to central
banks of the Member States or to the European Centralbank.

h. bokstav m) skal lyde:

m)«trygd» alle omsetjelege eigedelar, medrekna, utan avgrensingar, .finansiell
trygdgjeving som nemnd i artikkel 1 nr. 4 bokstav a) i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2002/47/EF av 6. juni 2002 om avtaler om finansiell
sikkerhetsstillelse(*), som vert stilte til rådvelde som pant (medrekna pengar som
vert stilte til rådvelde som pant), som attkjøpsavtale eller som ein liknande avtale
eller på annan måte, for å tryggle rettane og skyldnadene som kan følgje i samband
med eit system, eller som vert stilte til rådvelde for sentralbankane i medlemsstatane
eller for Den europeiske sentralbanken,

Betalingssystemloven definerer ikke begrepet "trygd", se for eksempel § 1-3 om definisjoner og §
4-4 om sikkerhet. Denne loven må forstås slik at den bygger på panteloven mv om hvilke
formuesgoder som gyldig kan stilles som pant etter norsk rett. Arbeidsgruppen legger således til
grunn at "trygd," slik dette begrepet defineres i artikkel 2 bokstav m) i endringsdirektivet, kan
stilles som sikkerhet/pant etter lov om finansiell sikkerhetsstillelse og panteloven.

Norsk rett er derfor i samsvar med artikkel 2 bokstav m), slik at lovendringer ikke er nødvendige.

Artikkel 2 ny bokstav n — p:

(i) the following points shall be added:

`(n) "Business day" shall cover both day and night-time settlements and shall
encompass all events happening during the business cycle of a system;

"Interoperable systems" shall mean two or more systems whose system operators
have entered into an arrangement with one another that involves cross-system
execution of transfer orders;

"System operator" shall mean the entity or entities legally responsible for the
operation of a system. A system operator may also act as a settlement agent, central
counterparty or clearing house.'.

Ny bokstav n)-p) skal lyde:

"n) «bankdag» oppgjer som vert glennomført både dag og natt og som omfattar alle
hendingar i løpet av verksemdssyklusen til eit system,

o) «Samverkande system» to eller fleire system der dei systemansvarlege har gjort ei
avtale med kvarandre om utføring av overføringsordrar på tvers av systema,
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p) «Systemansvarleg» den eininga eller dei einingane som har det rettslege ansvaret
for drifta av eit system. Ein systemansvarleg kan åg verke som oppgjersforetak,
sentral motpart eller avrekningssentral.

Enkelte europeiske oppgjørssystemer har innført døgnkontinuerlig oppgjør. Dette har medført
behov for å definere begrepet "bankdag" slik at det omfatter oppgjør både dag og natt.
Arbeidsgruppen foreslås at definisjonen av "bankdag" tas inn i betalingssystemloven § 1-3 nytt
ellevte ledd.

Videre defineres "samvirkende systemer" i ny artikkel 2 bokstav o) som følge av et økende antall
koblinger mellom markedsplasser og oppgjørssentraler, se omtalen av dette i pkt 2.1. Utviklingen er
omtalt i Prop. 8 S (2010-2011) om Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS komiteen nr
160/2006 om innlemming i EØS avtale direktiv 2009/44/EF. Fortalen pkt 3 til direktiv 2009/44/EF
peker også på at et av de viktigste utviklingstrekk for de europeiske oppgjørssystemene er det
økende antallet "grensekryssende koblinger" mellom nasjonale oppgjørssystemer for finansielle
instrumenter som ble utløst av MiFID. Dette kan forstås slik at med "et samvirkende system" mener
endringsdirektivet kun et "grensekryssende system for handel med verdipapirer". Etter
arbeidsgruppens oppfatning kan ordlyden i artikkel 2 bokstav o), samt formålet med å regulere
samvirkende systemer, nødvendiggjør en videre fortolkning enn dette.

Gruppen peker på at definisjonen av "samvirkende system" i artikkel 2 bokstav o) må sees i
sammenheng med endringene i artikkel 3 og artikkel 5. Endringsdirektivet anbefaler at systemer
som inngår i et samvirkende system bør utforme felles regler om tidspunktet for når ordrer er lagt
inn i systemet, jf artikkel 3, og tidspunktet for når retten til å tilbakekalle ordrer er bortfalt, jf
artikkel 5. Formålet er blant annet å motvirke systemrisiko. Artiklene gjelder for alle typer
oppgjørssystemer som omfattes av "finalitydirektivet". Dette er både nasjonale og grensekryssende
systemer, enten disse gjør opp handler med verdipapirer eller utelukkende gjennomfører "rene
betalingsoppgjør."

På bakgrunn av dette synes arbeidsgruppen at en naturlig fortolkning av "samvirkende system" også
bør inkludere sammenkoblede systemer for oppgjør av verdipapirhandler på nasjonalt nivå. I likhet
med et grensekryssende system for oppgjør av verdipapirhandler vil et slikt samvirkende system
kunne bestå av et verdipapiroppgjørssystem og oppgjørsbanken til dette systemet. Videre kan man
tenke seg at både nasjonale og grensekryssende sammenkoblede systemer som utelukkende
gjennomfører betalingsoppgjør også kan være "samvirkende systemer." Det kan for øvrig nevnes at
Riksbanken i Sverige, i sin høringsuttalelse til Promemoria om gjennomføring av direktiv
2009/44/EF i svensk rett, uttaler at begrepet "samvirkende system" er viktig for aktørene og bør
klargjøres nærmere.

Arbeidsgruppen foreslår etter dette at definisjonen av "samvirkende system" i artikkel 2 bokstav o)
tas inn i et nytt ledd til betalingssystemloven § 1-3.

Artikkel 2 ny bokstav p) definerer hva som menes med "systemansvarlig". Den peker på at etter
betalingssystemloven § 2-4 skal et konsesjonspliktig interbanksystem ha en "operatør" som er
ansvarlig for etablering og drift, som kan være en av de deltakende banker, annet selskap,
selveiende institusjon eller forening. Siden en operatør har det samme ansvaret etter
betalingssystemloven § 2-4 som en systemansvarlig har etter artikkel 2 ny bokstav p), har
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arbeidsgruppen kommet til at det ikke er behov for å endre § 2-4 eller innføre en ny
definisjonsbestemmelse i lovens § 1-3.

Arbeidsgruppen har imidlertid drøftet om den bør foreslå å bytte ut begrepet "operatør" i
betalingssystemloven §§ 2-4 flg. følgende med begrepet "systemansvarlig". Begrepet
"systemansvarlig" kan være mer treffende enn "operatør" når det gjelder å få frem hvilket ansvar
som ligger til dette foretaket/institusjonen. Man konkluderte imidlertid med at "operatør" er et
innarbeidet begrep i norsk rett, og at dette dermed bør videreføres.

Etter endringene i artikkel 10 skal nasjonale myndigheter avgjøre hvilke systemer og
systemansvarlige som skal omfattes av direktivet og melde fra til EFTAs overvåkingsorgan (ESA)
om dette. Videre skal den systemansvarlige opplyse den relevante medlemsstaten om hvem som er
deltakere i systemet. Arbeidsgruppen mener at det kan utledes av disse endringene at
finalitetsdirektivet forutsetter at et system har en operatør.

Betalingssystemloven krever imidlertid kun at et interbanksystern har en operatør, mens et
verdipapiroppgjørssystem ikke har samme plikt. Arbeidsgruppen foreslår derfor at
betalingssystemloven § 4-1 første ledd endres slik at verdipapiroppgjørssystemer pålegges å utpeke
en operatør med ansvar for etablering og drift av systemet. I praksis betyr ikke dette forslaget store
endringer for de to verdipapiroppgjørssystemene som i dag har godkjenning fra Finanstilsynet og
som dermed omfattes av betalingssystemloven §§ 4-1 flg. Disse systemene drives av henholdsvis
Verdipapirsentralen ASA og Oslo Clearing ASA.

Artikkel 3:

(2) Article 3 shall be amended as follows:

(a) paragraph 1 shall be replaced by the following:

'1. Transfer orders and netting shall be legally enforceable and binding on third
parties even in the event of insolvency proceedings against a participant, provided
that transfer orders were entered into the system before the moment of opening of
such insolvency proceedings as defined in Article 6(1). This shall apply even in the
event of insolvency proceedings against a participant (in the system concerned or in
an interoperable system) or against the system operator of an interoperable system
which is not a participant.

Where transfer orders are entered into a system after the moment of opening of
insolvency proceedings and are carried out within the business day, as defined by the
rules of the system, during which the opening of such proceedings occur, they shall
be legally enforceable and binding on third parties only if the system operator can
prove that, at the time that such transfer orders become irrevocable, it was neither
aware, nor should have been aware, of the opening of such proceedings.':

(b) the following paragraph is added:

'4. In the case of interoperable systems, each system determines in its own rules the
moment of entry into its system, in such a way as to ensure, to the extent possible,
that the rules of all interoperable systems concerned are coordinated in this regard.
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Unless expressly provided for by the rules of all the systems that are party to the
interoperable systems, one system's rules on the moment of entry shall not be
affected by any rules of the other systems with which it is interoperable.'.

6. I artikkel 3 vert det gjort følgjande endringar:

a. nr 1 vert bytt ut med følgande:

« 1 . Overføringsordrar og avrekning skal ha rettsverknad og vere bindande for
tredjemann, åg i tilfelle der det er innleidd insolvenshandsaming mot ein deltakar, på
det vilkåret at overføringsordrane vart lagde inn i systemet før ei
insolvenshandsaming slik det er definert i artikkel 6 nr. 1, vart innleidd. Dette skal
åg gjelde i tilfelle der det er innleidd insolvenshandsaming mot ein deltakar (i det
aktuelle systemet eller i eit samverkande system) eller mot den systemansvarlege for
eit samverkande system som ikkje er ein deltakar.

Dersom overføringsordrane vert lagde inn i systemet etter at det vart innleidd
insolvenshandsaming, og dei vert utførde innanfor den vyrkedagen slik det er
definert i reglane for systemet, som denne handsaminga vert innleidd, skal dei berre
ha rettsverknad eller vere bindande for tredjemann dersom den systemansvarlege
kan prove at han på tidspunktet då desse overføringsordrane vart ugjenkallelege,
verken hadde kjennskap til eller burde ha hatt kjennskap til at det var innleidd
insolvenshandsaming.»

b. nytt fjerde ledd skal lyde:

«4. Med omsyn til samverkande system skal kvart system fastsetje i sine eigne reglar
tidspunktet for innføring i systemet sitt på ein slik måte at det så langt råd vert sikra
at reglane for alle aktuelle samverkande system vert samordna for dette føremålet.
Med mindre det er uttrykkjeleg fastsett i reglane for alle dei systema som inngår i det
samverkande systemet, skal reglane til eitt system for tidspunktet for når ein
overføringsordre er gått inn, ikkje verte påverka av reglane til andre system som det
samverkar med.»

Overføringsordrer og avregninger har rettsvirkning og er bindende for tredjemenn dersom det er
innledet insolvensbehandling av en deltaker i systemet, jf artikkel 3 nr 1 første ledd i direktiv
98/26/EF. Som hovedregel gjelder dette bare for overføringsordrer som er lagt inn i systemet før
insolvensbehandlingen er besluttet, men unntaksvis kan også ordrer som er lagt inn etter dette
tidspunktet gjøres opp. Artikkel 3 nr 1 første og andre ledd er gjennomført i norsk rett i
betalingssystemloven § 4-2.

Artikkel 3 nr 1 første ledd i direktiv 2009/44/EF fastsetter at ordrer som er lagt inn før beslutning
om insolvensbehandling fattes, er bindende hvis en deltaker i det aktuelle systemet, i et
samvirkende system, eller en systemansvarlig for et samvirkende system som ikke selv er deltaker,
settes under insolvensbehandling. Unntaksvis kan ordrer som er lagt inn i et system etter at
insolvensbehandling er innledet gjøres opp etter artikkel 3 nr 1 andre ledd. Ordrene må gjøres opp
den virkedagen som insolvensbehandlingen besluttes, og den systemansvarlige må være i aktsom
god tro med hensyn til insolvensbehandlingen. Den gode tro må foreligge på det tidspunktet ordrene
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er ugjenkallelige iht systemets regler. Systemet skal fastsette hva systemets regler mener med
"virkedag."

Betalingssystemloven § 4-2 første og tredje ledd må endres i samsvar med endringene i artikkel 3 nr
1 første og andre ledd for å få frem at ordrer er bindende også hvis det innledes insolvensbehandling
hos en deltaker i et samvirkende system eller hos en systemansvarlig.

Artikkel 3 nytt fjerde ledd gjelder for systemer som inngår i et "samvirkende system". Det følger av
bestemmelsen at det enkelte system skal fastsette egne regler om tidspunktet for når en ordre er
innført i sitt eget system. Så langt det er mulig skal systemer som inngår i et samvirkende system
samordne sine regler om dette. Ett systems regler skal likevel ikke ha virkning for de øvrige
systemene som deltar i det samvirkende systemet, med mindre dette fastsettes uttrykkelig i
systemenes regler.

Systemer som inngår i et "samvirkende system" er dermed ikke pålagt å samordne sine regler om
tidspunktet for når ordrer er lagt inn i systemet. Etter arbeidsgruppens mening kan slik samordning
skje uten hinder av gjeldende rett, slik at artikkel 3 nytt fierde ledd ikke må tas inn i
betalingssystemloven § 4-2. Den samme løsningen er for øvrig valgt i Promemorian om
gjennomføringen av direktiv 2009/44/EF i svensk rett, jf omtalen av artiklene 3 og 5 på side 67.

Artikkel 4:

(3)Article 4 shall be replaced by the following:

'Article 4

Member States may provide that the opening of insolvency proceedings against a
participant or a system operator of an interoperable system shall not prevent funds or
securities available on the settlement account of that participant from being used to
fulfil that participant4s obligations in the system or in an interoperable system on the
business day of the opening of the insolvency proceedings. Member States may also
provide that such a participant's credit facility connected to the system be used
against available, existing collateral security to fulfill that participant's obligations in
the system or in an interoperable system.'.

7. Artikkel 4 skal lyde:

"Artikkel 4
Medlemsstatane kan fastsetje at innleiing av insolvenshandsaming mot ein deltakar
eller ein systemansvarleg for eit samverkande system ikkje skal vere til hinder for at
midlar eller verdipapir som er disponible på oppgjerskontoen til deltakaren, kan
nyttast til å innfri skyldnadene hans i systemet eller i eit samverkande system den
vyrkjedagen som insolvenshandsaminga vert innleidd. Medlemsstatane kan åg
fastsetje at ein kredittfasilitet som ein slik deltakar har fått tildelt innanfor systemet,
mot ei disponibel og reell tlygd vert nytta til å innfri dei skyldnadene som deltakaren
har i systemet eller i eit samverkande system."

Etter artikkel 4 i direktiv 98/26/EF kan EØS landene bestemme at midler og verdipapirer på en
insolvent deltakers oppgjørskonto i systemet kan brukes til å innfri deltakerens forpliktelser overfor
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andre deltakere i systemet. Direktiv 2009/44/EF endrer artikkel 4 slik at den også kommer til
anvendelse i tilfelle insolvens hos systemansvarlig for et samvirkende system. I tillegg følger det nå
av den endrede artikkel 4 at midler eller verdipapir kan brukes til å dekke deltakerens forpliktelser i
hans "eget system" eller hans forpliktelser i et "samvirkende system". Dette gjelder bare den
virkedagen insolvensbehandlingen vedtas.

EØS landene har ikke plikt til å gjennomføre artikkel 4 i nasjonal lovgivning, og arbeidsgruppen er
i tvil om artikkel 4 i direktiv 98/26/EF er gjennomført i norsk rett. Betalingssystemloven § 4-2 kan
imidlertid forstås slik at artikkelen er tatt inn i norsk rett. Gruppen peker på at etter ordlyden i § 4-2
gjelder bestemmelsen for avtaler om avregning og oppgjør. Det at den gjelder også for
oppgjørsavtaler kan trekke i retning av at § 4-2 tillater at ordrer om å overføre_midler eller
finansielle instrumenter er bindende selv om det innledes insolvensbehandling av en deltaker i
systemet. Et slikt syn støttes også av uttalelsene i Ot prp nr 96 (1998-99) side 45, som sier at
...."oppgjørskonto til banker under offentlig administrasjon vil kunne godskrives eller belastes uten
Kredittilsynets samtykke." En belastning av en oppgjørskonto betyr i praksis at oppgjørsbanken
overfører midler fra betalers oppgjørskonto til oppgjørskontoen til en betalingsmottaker som også
deltar i oppgjørssystemet.

Det ligger imidlertid utenfor arbeidsgruppens mandat å avgjøre om artikkel 4 må anses for å være
gjennomført i norsk rett. Den har imidlertid konkludert med at endringene i artikkel 4 under enhver
omstendighet ikke krever endringer i betalingssystemloven § 4-2 fordi ordlyden i denne
bestemmelsen er i samsvar med ordlyden i ny artikkel 4 i direktiv 2009/44/EF.

Artikkel 5:

(8) In Article 5, the following paragraph shall be added:

'In the case of interoperable systems, each system determines in its own rules the
moment of irrevocability, in such a way as to ensure, to the extent possible, that the
rules of all interoperable systems concerned are coordinated in this regard. Unless
expressly provided for by the rules of all the systems that are party to the
interoperable systems, one system's rules on the moment of irrevocability shall not
be affected by any rules of the other systems with which it is interoperable.'.

8. I artikkel 5 skal nytt ledd lyde:

Med omsyn til samverkande system skal kvart system fastsetje i sine eigne reglar
tidspunktet for når ein overføringsordre vert ugjenkalleleg på ein slik måte at det så
langt råd vert sikra at reglane for alle aktuelle samverkande system vert samordna
for dette føremålet. Med mindre det er uttrykkjeleg fastsett i reglane for alle dei
systema som inngår i det samverkande systemet, skal reglane til eitt system for
tidspunktet for når ein overføringsordre vert ugjenkalleleg, ikkje verte påverka av
reglane til andre system som det samverkar med".

Endringene i artikkel 5 må sees i sammenheng med endringene i artikkel 3 nytt f.jerde ledd.
Systemer som inngår i et samvirkende system skal så langt det er mulig samordne sine regler om
tidspunktet for når ordrer er lagt inn i systemet. Etter artikkel 5 skal systemene i tillegg til dette
samordne reglene sine om tidspunktet for når en ordre er ugjenkallelig.
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Arbeidsgruppen anser at det ikke er nødvendig å endre betalingssystemloven § 4-2 andre ledd som
følge av at artikkel 5 er endret. Det vises til omtalen av artikkel 3 nytt f.jerde ledd over.

Artikkel 7:

Article 7 shall be replaced by the following:

'Article 7
Insolvency proceedings shall not have retroactive effects on the rights and
obligations of a participant arising from, or in connection with, its participation in a
system before the moment of opening of such proceedings as defined in Article 6(1).
This shall apply,  inter alia,  as regards the rights and obligations of a participant in an
interoperable system or of a system operator of an interoperable system which is not
a participant.'

9. Artikkel 7 skal lyde:

"Artikkel 7
Ei insolvenshandsaming skal ikkje ha tilbakeverkande kraft på dei rettane og
skyldnadene som ein deltakar har som følgje av eller i samband med deltaking i eit
system før tidspunktet for innleiing av insolvenshandsaminga slik det er definert i
artikkel 6 nr. 1. Dette skal mellom anna gjelde med omsyn til rettane og skyldnadene
til ein deltakar i eit samverkande system, eller til ein systemansvarleg for eit
samverkande system som ikkje er ein deltakar."

Artikkel 7 i direktiv 98/26/EF er i samsvar med norsk rett, og de endringene som foretas i artikkelen
krever ingen lovendringer.

Artikkel 9:

Article 9 shall be replaced by the following:

'Article 9
1.  The rights of a system operator or of a participant to collateral security provided to
them in connection with a system or any interoperable system, and the rights of
central banks of the Member States or the European Central Bank to collateral
security provided to them, shall not be affected by insolvency proceedings against:

the participant (in the system concerned or in an interoperable system);
the system operator of an interoperable system which is not a participant;
a counterparty to central banks of the Member States or the European Central

Bank; or
any third party which provided the collateral security.

Such collateral security may be realised for the satisfaction of those rights.
2. Where securities including rights in securities are provided as collateral security to
participants, system operators or to central banks of the Member States or the
European Central Bank as described in paragraph 1, and their right orthat of any
nominee, agent or third party acting on theirbehalf with respect to the securities is
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legally recorded on a register, account or centralised deposit system located in a
Member State, the determination of the rights of such entities as holders of collateral
security in relation to those securities shall be governed by the law of that Member
State.'.

10. Artikkel 9 skal lyde:

"Artikkel 9
1. Dei rettane til trygd som ein systemansvarleg eller ein deltakar har fått tildelt
innan ramma av eit system eller eit samverkande system, og dei rettane til trygd som
sentralbankane i medlemsstatane eller Den europeiske sentralbanken har fått tildelt,
skal ikkje påverkast av insolvenshandsaming mot:

deltakaren (i det aktuelle systemet eller i eit samverkande system),
den systemansvarlege for eit samverkande system som ikkje er deltakar,
ein motpart til sentralbankane i medlemsstatane eller for Den europeiske

sentralbanken, eller d. tredjemann som stilte trygda. Slik trygd kan verte realisert for
å stette desse rettane.

2. Dersom verdipapir, medrekna rettar til verdipapir, vert stilte som trygd for
deltakarar, systemansvarlege eller sentralbankar i medlemsstatane eller for Den
europeiske sentralbanken slik det er nemnt i nr. 1, og retten deira til desse
verdipapira eller den retten som ein eventuell fullmektig, agent eller tredjemann har
som handlar på deira vegner, er oppført i samsvar med lovgjevinga i eit register, på
ein konto eller i ein verdipapirsentral i ein medlemsstat, skal dei rettane som desse
einingane har som trygdinnehavararar med omsyn til desse verdipapira, vere
underlagde lovgjevinga i denne medlemsstaten.

Artikkel 9 i direktiv 98/26/EF er gjennomført i betalingssystemloven § 4-4 første og andre ledd.
Endringene i artikkelen 9 nr 1 i direktiv 2009/44/EF medfører at § 4-4 første ledd må endres for å få
frem at verken sikkerhet stilt overfor deltakeren, den systemansvarlige, eller sentralbankene i EØS
statene, kan omstøtes i medhold av dekningsloven § 5-7.

Artikkel 9 nr 2 i direktiv 98/26/EF fastsetter lovvalgsregler for sikkerheter som er ført i et register,
på en konto, eller i en verdipapirsentral. Med begrepet "verdipapirsentral" i finalitydirektivet forstår
arbeidsgruppen et verdipapirregister som omfattes av verdipapirregisterloven.

Artikkel 9 nr 2 er gjennomført i betalingssystemloven § 4-4 andre ledd. Det er ikke nødvendig å
endre § 4-4 som følge av endringene i artikkel 9 nr 2 i direktiv 2009/44/EF.

Artikkel 10:

11.  Article 10 shall be replaced by the following:

'Article 10
1.Member States shall specify the systems, and the respective system operators,
which are to be included in the scope of this Directive and shall notify them to the
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Commission and inform the Commission of the authorities they have chosen in
accordance with Article 6(2).

The system operator shall indicate to the Member State whose law is applicable the
participants in the system including any possible indirect participants, as well as any
change in them.

In addition to the indication provided for in the second subparagraph, Member States
may impose supervision or authorisation requirements on systems which fall under
their jurisdiction.

An institution shall, on request, inform anyone with a legitimate interest of the
systems in which it participates and provide information about the main rules
governing the functioning of those systems.

2. A system designated prior to the entry into force of national provisions
implementing Directive 2009/44/EC of the European Parliament and of the Council
of 6 May 2009amending Directive 98/26/EC on settlement finality in payment and
securities settlement systems and Directive2002/47/EC on financial collateral
arrangements as regards linked systems and credit claims shall continue to be
designated for the purposes of this Directive.

A transfer order which enters a system before the entry into force of national
provisions implementing Directive2009/44/EC, but is settled thereafter shall be
deemed to be a transfer order for the purposes of this Directive.

(*)0j L 146, 10.6.2009, p. 37'.

11. Artikkel 10 skal lyde:

"Artikkel 10
1.Medlemsstatane skal avgjere kva system og høvesvise systemansvarlege som skal
omfattast i verkeområdet til dette direktivet, og melde frå til Kommisjonen om dette
og om kva styresmakter som dei har oppnemnt i samsvar med artikkel 6 nr. 2.

Den systemansvarlege skal opplyse den medlemsstaten som har lovgjevinga som han
er underlagd, om kven som er deltakarar i systemet, medrekna eventuelle indirekte
deltakarar, og om eventuelle endringar med omsyn til desse.

I tillegg til dei opplysningane som er nemnde i andre leddet, kan medlemsstatane
krevje at system som høyrer inn under deira jurisdiksjon, skal underleggjast krav om
tilsyn eller godkjenning.

Alle som har ei rettkomen interesse, kan krevje opplysningar av ein institusjon om
kva system han tek dcli , og om kva hovudreglar som gjeld for verkemåten til desse
systema.

2. Eit system som vert rekna som system før dei nasjonale føresegnene som
gjennomfører europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/ 44/EF av 6. mai 2009 om
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endring av direktiv 98/26/EF om endeleg oppgjer i betalingssystem og i
oppgjerssystem for verdipapir og direktiv 2002/47/EF om avtaler om finansiell
sikkerhetsstillelse, med omsyn til samankopla system og gjeldsfordringar(*), tek til å
gjelde, skal framleis reknast som system for føremåla med dette direktivet.

Ein overføringsordre som vert lagd inn i systemet før dei nasjonale føresegnene som
gjennomfører direktiv 2009/44/EF tek til å gjelde, men som vert utførd etter dette
tidspunktet, skal reknast som ein overføringsordre for føremåla med dette direktivet.

(*) TEU L 146 av 10.6.209, s 37."

Artikkel 10 i direktiv 98/26/EF er gjennomført i betalingssystemloven § 4-5.

Arbeidsgruppen foreslår at endringene i artikkel 10 nr 1 om medlemsstatenes og den
systemansvarliges meldeplikt gjennomføres i § 4-5.

Etter artikkel 10 nr 2 skal systemer som er "regnet som system" i gjeldende nasjonal lovgivning (før
innarbeiding av direktiv av 2009/44/EF), fortsatt anses som et "system." Videre skal en
overføringsordre som er "lagt inn i systemet", men ennå ikke utført før det nevnte tidspunktet,
regnes som en overføringsordre som omfattes av direktivet.

Arbeidsgruppen legger til grunn at direktiv 2009/44/EF ikke medfører endringer for
interbanksystemer med konsesjon etter betalingssystemloven § 2-3, eller
verdipapiroppgjørssystemer med godkjenning etter lovens § 4-1. Systemene må kunne drive videre
på basis av eksisterende tillatelser uten hinder av direktivendringene.

Det er dermed ikke nødvendig å gjennomføre artikkel 10 nr 2 i norsk rett.

3.2 Direktiv 2002/47/EF — gjennomgang av endringene

Fortalen punkt 9:

(1) Recital 9 shall be replaced by the following:

In order to limit the administrative burdens for parties using financial collateral under the
scope of this Directive, the only perfection requirement regarding parties which national
law may impose in respect of financial collateral should be that the financial collateral is
under the control of the collateral taker or of a person acting on the collateral taker's behalf
while not excluding collateral techniques where the collateral provider is allowed to
substitute collateral or to withdraw excess collateral. This Directive should not prohibit
Member States from requiring that a credit claim be delivered by means of inclusion in a
list of claims.'

(I) Synsmåte 9 skal lyde:
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For å begrense administrasjonsbyrden for parter som anvender finansiell sikkerhet
innenfor dette direktivs virkeområde, bør det eneste gyldighetskravet som nasjonal
lovgivning stiller med hensyn til finansiell sikkerhet, være at sikkerhetshaveren eller en
person som opptrer på sikkerhetshaverens vegne, kontrollerer den finansielle sikkerheten
uten at metoder for sikkerhetsstillelse der sikkerhetsstilleren også har rett til å bytte ut
sikkerheten eller trekke tilbake overskytende sikkerhet, utelukkes. Dette direktiv bør ikke
hindre medlemsstatene i å kreve at en gjeldsfordring overdras ved oppføring i en liste over
fordringer.

Arbeidsgruppen oppfatter at "perfection requirement" betyr sikringsakt eller rettsvernskrav og ikke
gyldighetskrav, slik det er oversatt. Men peker likevel på at den danske oversettelsen benytter
"sikringsakt" og den svenske benytter "giltighetskrav" og at synsmåte 9 knytter dette til forholdet
mellom partene (som er utelatt i den norske oversettelsen).

Fra å liste opp en rekke sikringsakter som nasjonal lovgivning kan ha krav om mellom partene/
regarding parties (leveres, overdras, besittes, registreres eller på annen måte bringes i
sikkerhetshavers besittelse eller under dennes kontroll), heter det i den nye reguleringen at det
eneste kravet bør være kontroll på den finansielle sikkerheten. I og med at alle de opplistede
alternativer som nå fjernes i teksten, kan komme inn under begrepet "kontrollere", legger gruppen
til grunn at endringen ikke innebærer realitetsendringer.

De norske rettsvernsreglene lå innenfor direktivets rammer slik det lød og vil dermed gjøre det også
etter denne endringen i fortalen.

Det er videre tatt inn at direktivet ikke skal hindre eventuelle nasjonale regler om oppføring i en
liste når det gjelder overdragelse av gjeldsfordringer.

Fortalen punkt 20:

(2) Recital 20 shall be replaced by the following:

This Directive does not prejudice the operation or effect of the contractual terms of
financial instruments or credit claims provided as financial collateral, such as rights,
obligations or other conditions contained in the terms of issue of such instruments, or any
other rights, obligations or other conditions which apply between the issuers and holders of
such instruments or between he debtor and the creditor of such credit claims.'.

(2) Synsmåte 20 skal lyde:

Dette direktiv berører ikke anvendelsen eller virkningen av avtalevilkårene for finansielle
instrumenter eller gjeldsfordringer som stilles som finansiell sikkerhet, for eksempel
rettigheter, plikter eller andre forhold i utstedelsesvilkårene for slike instrumenter og
eventuelle andre rettigheter og plikter og andre forhold som gjelder mellom utstedere og
innehavere av slike instrumenter eller mellom debitor og kreditor for slike
gjeldsfordringer.

Det slås, som tidligere, fast at direktivet ikke endrer avtalevilkårene for de finansielle
instrumentene. Foruten at gjeldsfordringer nå er innlemmet, synes "and" flere steder å være endret
til "or". Gruppen kan ikke se at endringene i dette punkt innebærer realitetsendringer.
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Fortalen nytt punkt 23:

(3) The following recital shall be added: [Recital 12 inRELEC STO]

This Directive does not affect the rights of Member States to impose rules to ensure the
effectiveness of financial collateral arrangements in relation to third parties as regards
credit claims'.

Synsmåte 23 skal lyde:

Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes rett til å innføre regler for å sikre effektive
avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse overfor tredjemann med hensyn til
gjeldsfordringer.

Det slås fast at direktivet ikke berører medlemsstatenes rett til å innføre regler for å sikre effektive
avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse overfor tredjemann med hensyn til gjeldsfordringer.

Medlemsstatene kan altså ha regler som sikrer rettsvern når gjeldsfordringer benyttes som finansiell
sikkerhet.

Artikkel 1 nr. 2 (b):

Article  1  shall be amended as follows:

(a) paragraph 2(b) shall be replaced by the following:

a central bank, the European Central Bank, the Bank for International Settlements, a
multilateral development bank as referred to in Annex VI, Part 1, Section 4 of
Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June
2006relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions
(recast), the International Monetary Fund and the European Investment Bank;

(4) I artikkel 1 vert det gjort følgjande endringar:

(a) nr. 2 bokstav b) skal lyde:

en sentralbank, Den europeiske sentralbank, Den internasjonale oppgjørsbank, en
multilateral utviklingsbank som definert i vedlegg VI, del 1, avsnitt 4 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/ EF av 14. juni 2006 om adgang til å
starte og utøve virksomhet som kredittinstitusjon (omarbeiding) (*), Det
internasjonale valutafond og Den europeiske investeringsbank

(*) EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.

Direktivet som definerer multilateral utviklingsbank er endret til nytt bankdirektiv 2006/48/EF.
Endringen medfører ikke konkrete endringer i norsk rett.
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Artikkel 1 nr. 2 (c) punkt (i) til (iv):

(b) in paragraph 2(c), points (i) to (iv) shall be replaced by the following:

a credit institution as defined in Article 4(1) of Directive 2006/48/EC, including
the institutions listed in Article 2 of that Directive;

an investment firm as defined in Article 4(1)(1) of Directive 2004/39/EC of the
European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial
instruments;

a financial institution as defined in Article 4(5) of Directive 2006/48/EC;

an insurance undertaking as defined in Article 1(a)of Council Directive
92/49/EEC of 18 June 1992 on the coordination of laws, regulations and
administrative provisions relating to direct insurance other than life insurance (third
non-life insurance Directive) and an assurance undertaking as defined in
Article 1(1)(a) of Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the
Council of 5 November2002 conceming life assurance;

(b) i nr. 2 bokstav c), skal punkt i)-iv) lyde:

en kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2006/48/EF, herunder
institusjonene oppført i artikkel 2 i nevnte direktiv,

et verdipapirforetak som definert i artikkel 4 nr. 1 punkt 1) i europaparlaments-
og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om markeder for finansielle
instrumenter(*),

en finansinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 5 i direktiv 2006/48/EF,

et forsikringsforetak som definert i artikkel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 92/ 49/EØF
av 18. juni 1992 om samordning av lover og forskrifter om direkte forsikring med
unntak av livsforsikring (tredje direktiv om annen forsikring enn livsforsikring)(**)
og et forsikringsforetak som definert i artikkel 1 nr. 1) bokstav a) i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF av 5. november 2002 om
livsforsikring(***),

(*) EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.
(**) EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1.
(***) EFT L 345 av 19.12.2002, s. 1.

I punkt i) er direktivet som definerer kredittinstitusjon endret til nytt bankdirektiv 2006/48/EF.

I punkt ii) er direktivet som definerer verdipapirforetak endret fra ISD til MiFID (Direktiv om
markeder for finansielle instrumenter)

I punkt iii) er direktivet som definerer finansinstitusjon endret til nytt bankdirektiv.
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I punkt iv) vises det fortsatt til 92/49/E0F (tredje skadeforsikringsdirektiv). Videre er det nå vist til
nytt direktiv 2002/83/EF (konsolidert livsforsikringsdirektiv) for livsforsikring.
Anvendelsesområdet er imidlertid det samme, dvs, at de samme institusjonene er omfattet. Reglene
om forsikringsselskapers virksomhet, både for livsforsikring og skadeforsikring, er inntatt i
forsikringsvirksomhetsloven (lov av 10. juni 2005 nr. 44) med tilhørende forskrifter. Livsforsikring
er regulert i del 4 (kapittel 9-11) og skadeforsikring i del 5, dvs. kapittel 12. I tillegg er det i del 3
regler om pensjonsforetak, som gjennomfører direktiv 2003/41/EC tjenestepensjonsdirektivet.

I og med at direktivhenvisningene ikke er tatt inn i lovteksten, fører endringene ikke til behov for
endringer i norsk rett og innebærer ikke realitetsendringer.

Artikkel 1 nr. 4 (a):

(c) paragraph 4(a) shall be replaced by the following:

The financial collateral to be provided shall consist of cash, financial instruments or
credit claims;

(c) nr. 4 bokstav (a) skal lyde:

Den finansielle sikkerhet som stilles, skal bestå av kontantinnskudd, finansielle
instrumenter eller gjeldsfordringer

Etter gjeldende lov om finansiell sikkerhetsstillelse § 2 første ledd c) er finansiell sikkerhet kontante
innskudd og finansielle instrumenter. Endringen innebærer at gjeldsfordringer en tatt inn som
finansiell sikkerhet i tillegg til kontantinnskudd og finansielle instrumenter. Dette er en
realitetsendring, som altså innebærer at det kommer inn en ny type sikkerhet som kan benyttes
under direktivet.

Gruppen foreslår betegnelsen gjeldsfordringer for "credit claims". Det er et krav om at kreditten
skal knytte seg til penger, noe et begrep som kredittkrav eller krav ikke ville få frem. Gjeldskrav er
heller ikke uten videre knyttet til penger. Gruppen har derfor vurdert om man i stedet kan benytte
"pengekrav", noe som ville ffl fram at det dreier seg om utlån av penger, men har valgt å benytte det
samme ord som i den oversatte teksten i Prop. 8 S (2010-2011).

I den tidligere omtalte svenske utredningen er det foreslått å benytte "penningfordran".

Enkelt pengekrav er definert i lov om pant 8. februar 1980 nr. 2 (panteloven) § 4-4 annet ledd som
pengekrav som ikke er knyttet til verdipapir, finansielle instrumenter registrert i et
verdipapirregister eller innløsningspapir. Et typisk eksempel er krav som følger av utlån banker har
gjort mot sine kunder, der banken er kreditor og kunden er debitor (og det motsatte av kontante
innskudd, der banken er debitor for det enkle pengekravet og kunden er kreditor).

Hvilke gjeldsfordringer som er aktuelle er nærmere definert i direktivet artikkel 2.1 og omfatter
gjeldsfordringer som springer ut av en avtale der en kredittinstitusjon eller tilsvarende utenlandsk
institusjon yter kreditt i form av et pengeutlån. Det er altså snakk om avtale om kreditt fra en
kredittinstitusjon. Det vises til omtalen under artikkel 2.1 nytt punkt o) nedenfor.
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Endringen fører til at loven § 2 bokstav c må endres. I tillegg til kontante innskudd og finansielle
instrumenter må inntas gjeldsfordringer. Det er dessuten nødvendig med en definisjon av
gjeldsfordringer.

Nytt punkt c) i artikkel 1 nr 4:

(d) in paragraph 4, the following point shall be added:

c) Member States may exclude from the scope of this Directive credit claims where
the debtor is a consumer as defined in Article 3(a) of Directive2008/48/EC of the
European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for
consumers or a micro or small enterprise as defined in Article 1 and Article 2(2)
and (3) of the Annex to Commission Recommendation2003/361/EC of 6 May 2003
concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises, save where
the collateral taker or the collateral provider of such credit claims is one of the
institutions referred under Article 1(2)(b) of this Directive

(d) i nr. 4 skal ny bokstav c) lyde:

Medlemsstatene kan utelukke fra dette direktivs virkeområde gjeldsfordringer der
debitor er en forbruker som definert i artikkel 3 bokstav a) i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2008/48/EF av 23. april 2008 om kredittavtaler for forbrukere(*), eller
en svært liten eller liten bedrift som definert i artikkel 1 og artikkel 2 nr. 2) og 3) i
vedlegget til kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om
definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter(**), med mindre disse
gjeldsfordringenes sikkerhetshaver eller sikkerhetsstiller er en av institusjonene
nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav b) i dette direktiv.

(*) EUT L 133 av 22.5.2008, s. 66.
(**) EUT L 124 av 20.5.2003, s. 36.»

Direktivet åpner altså for at gjeldsfordringer, der debitor er forbruker eller små eller mellomstore
bedrifter, kan holdes utenfor definisjonen av gjeldsfordringer i direktivet.

Unntak kan imidlertid ikke gjøres dersom sikkerhetsstiller eller sikkerhetshaver er en av
institusjonene nevnt i artikkel 1 nr. 2 b) (En sentralbank, Den Europeiske Sentralbank, Den
Internasjonale Betalingsbank, en multilateral utviklingsbank som definert i artikkel 1, nr. 19, i
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF av 20. mars 2000 om adgang til at oppta og
utøve virksomhet som kredittinstitusjon (1), Det Internasjonale Valutafondet og Den Europeiske
Investeringsbank.)

Direktiv 2008/48/EF er direktiv om forbrukerkredittavtaler, som i Norge er implementert i lov 25.
juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven). I § 2 heter det:  Med
forbruker menes en ftsisk person når avtalens formål for denne ikke hovedsakelig er knyttet til
næringsvirksomhet.  Direktivets artikkel 3 (a) lyder på engelsk: "consumer" means a natural person
who, in transactions covered by this Directive, is acting for purposes which are outside his trade,
business or profession.

Når det gjelder artikkel 1,2 nr. 2 og 3, heter det i EØS-komiteenes avgjørelse, vedlegg 1 i Prop. 8 S
(2010-2011):
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Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning: I
artikkel 1 nr. 4 bokstav c) får ordene «som definert i artikkel 1 og artikkel 2 nr. 2) og 3) i
vedlegget til kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av
svært små, små og mellomstore bedrifter» ikke anvendelse.

Arbeidsgruppen oppfatter dette slik at definisjonen i 2003/361/EF ikke skal benyttes for å definere
svært små, små eller mellomstore bedrifter. Det vil dermed være opp til gruppen å definere dette.

For ordens skyld påpekes det at direktivet om finansiell sikkerhetstillelse kun gjelder for de
kategorier som er listet opp og for juridiske personer, se direktivet artikkel 2 og loven § 1 tredje og
fjerde ledd. En "forbruker", som definert over, vil altså ikke være omfattet av direktivet og en liten
eller en svært liten bedrift vil kun være omfattet om den er en juridisk person. Det vises til ot.prp.
nr. 22 (2003-2004) punkt 1:

Direktivet og lovforslaget er avgrenset til å gjelde avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse
som inngås mellom bestemte juridiske personer. Avgrensningen innebærer bl.a. at avtaler
mellom privatpersoner ikke omfattes, og heller ikke avtaler mellom en juridisk person (som
for eksempel en bank) og en privatperson. Forbrukerhensyn er derfor ikke særlig relevant
ved utformingen av regelverket, og en kan av samme grunn legge opp til en utstrakt
avtalefrihet mellom partene.

Det som kan unntas fra virkeområdet er imidlertid gjeldsfordringer der debitor er forbruker. Man
kan dermed unnta fra virkeområdet kredittinstitusjonslån som har en forbruker som debitor.

Finansavtaleloven § 45 første ledd om overdragelse lyder:

Når en finansinstitusjon eller lignende institusjon som nevnt i § I annet ledd eller en
kommune eller ftlkeskommune er kredittgiver, kan kredittgiverens fordring bare overdras til
en finansinstitusjon eller til en lignende institusjon som nevnt i § 1 annet ledd bokstav a, d, e
eller f med mindre kredittkunden særskilt samtykker til at fordringen overdras til andre.

Av § 2 om ufravikelighet følger at loven ikke kan fravikes ved avtale til skade for en forbruker.
Videre heter det:

Bestemmelsene i kapittel 3 kan ikke fravikes til skade for kredittkunden dersom
kredittkunden er en ftsisk person, og lån eller lignende kreditt er sikret ved pant i et
formuesgode som tilhører kredittkunden uten at godet hovedsakelig er knyttet til
kredittkundens næringsvirksomhet.

Reguleringen i finansavtaleloven omfatter "overdragelse", men problemstillingen blir tilsvarende
ved pantsettelse da det ved en senere overtakelse av pantet vil kreves samtykke i samsvar med
lovens § 45.

Gruppen viser til dette forbudet mot overdragelse til andre enn finansinstitusjon m.v. og finner at
det dermed også er naturlig å unnta gjeldsfordringer der debitor er forbruker, med den samme
betydning som i finansavtaleloven. Det vises til lovforslaget § 2 første ledd ny g som definerer
gjeldsfordring.

Når det gjelder svært små, små eller mellomstore bedrifter, viser gruppen til at det i Norge er svært
mange slike bedrifter. Når en gjeldsfordring benyttes som sikkerhet, er det anledning til å stille
sikkerhet i form av overdragelse til eie, jf, § 3. Dette innebærer i så fall at debitor vil få en ny
kreditor ved sikkerhetsstillelsen. Også ved pantsettelse, kan debitor få en ny kreditor i og med at

28



panthaver i sikringsperioden vil kunne kreve renter, dersom det følger av kravet og pantsettelsen, og
vil kunne overdra kravet til en ny panthaver og gjennom at panthaver ved tiltredelse kan kreve
debitor for betaling i henhold til kravet. Etter artikkel 4 kan gjeldsfordring realiseres gjennom salg,
tilegnelse eller motregning. Sikkerhetsstillelse ved pantsettelse eller overdragelse til eie vil ikke
medføre at sikkerhetshaver får bedre rett enn sikkerhetsstiller, jf panteloven § 4-6 og
gjeldsbrevloven § 25. Gruppen antar at disse forhold, å bli konfrontert med en ny part, er grunnen til
at det er anledning til å unnta forbruker og svært små, små eller mellomstore bedrifter. For ordens
skyld nevnes at det følger av artikkel 5 om bruksrett over den finansielle sikkerhet knyttet til
pantsetting, at den ikke får anvendelse på gjeldsfordringer.

Gruppen ser ikke grunn til å unnta svært små, små eller mellomstore bedrifter i og med at dette vil
omfatte svært mange bedrifter og fordi disse allerede i dag etter panteloven kan få ny panthaver og
gjeldsfordringer kan overdras til ny eier.

Ny setning i annet ledd og nytt ledd etter andre ledd i direktivet artikkel 1 nr. 5:

(e) paragraph 5 shall be amended as follows:

in the second subparagraph, the following sentence shall be added:

`For credit claims, the inclusion in a list of claims submitted in writing, or in a
legally equivalent manner, to the collateral taker is sufficient to identify the credit
claim and to evidence the provision of the claim provided as financial collateral
between the parties.';

the following subparagraph shall be inserted after the second subparagraph:

`Without prejudice to the second subparagraph ,Member States may provide that the
inclusion in a list of claims submitted in writing, or in a legally equivalent manner, to
the collateral taker is also sufficient to identify the credit claim and to evidence the
provision of the claim provided as financial collateral against the debtor or third
parties.'.

(e) i nr. 5 vert det glort følgjande endringar:

(i.) i andre leddet vert følgjande punktum lagt til:

Med hensyn til gjeldsfordringer er oppføring i en liste over fordringer som sendes
skriftlig eller i en juridisk sidestilt form til sikkerhetshaveren, tilstrekkelig for å
identifisere gjeldsfordringen og dokumentere at fordringen er stilt som finansiell
sikkerhet mellom partene.

(h) følgjande ledd vert lagd til etter andre leddet:

Uten at det berører annet ledd, kan medlemsstatene fastsette at oppføring i en liste
over fordringer som sendes skriftlig eller i en juridisk sidestilt form til
sikkerhetshaveren, også er tilstrekkelig for å identifisere gjeldsfordringen og
dokumentere at fordringen er stilt som finansiell sikkerhet overfor debitor eller
tredjemann.
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Direktivet oppstiller i utgangspunktet forbud mot at det i nasjonal rett oppstilles et krav om at det
utføres en formell handling i forbindelse med sikkerhetsstillelsen. Forbudet er likevel ikke til hinder
for at det stilles krav om notoritet og til krav om at en nærmere bestemt sikringsakt må
gjennomføres for at en avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal få rettsvern overfor tredjemann
og sikkerhetsstillerens konkursbo, jf arbeidsgruppens rapport (2003) side 37.

Det følger av det gjeldende direktiv 2002/47/EF (dansk tekst) artikkel 1 nr. 5 at

"Dette direktiv finder anvendelse på finansiel sikkerhed fra det tidspunkt, hvor sikkerheden
er stillet, og sikkerhedsstillelsen kan dokumenteres skriftligt. Dokumentationen for, at den
finansielle sikkerhed er stillet, skal gøre det muligt at identificere den stillede finansielle
sikkerhed."

I tråd med dette, er det inntatt i direktivet at når det gjelder gjeldsfordringer, er oppføring i en liste
som sendes skriftlig (eller i en juridisk sidestilt form) til sikkerhetshaver tilstrekkelig til å
identifisere  kravet og  dokumentere  at kravet er stilt som finansiell sikkerhet  mellom partene.
Gruppen oppfatter at dette gjelder selve inngåelsen av avtalen om sikkerhetsstillelse og
identifiseringen av sikkerheten.

Dessuten kan det fastsettes at oppføring i en liste som sendes skriftlig (eller i en juridisk sidestilt
form) til sikkerhetshaver også er tilstrekkelig til å  identifisere  kravet og  dokumentere  at kravet er
stilt som finansiell sikkerhet overfor  debitor eller tredjemann.  Arbeidsgruppen er noe usikker på
hva som er forskjellen mellom i) og ii). Gruppen oppfatter likevel dette slik at det ikke gjelder
rettsvernskrav, men gjelder identifiseringen og dokumentasjonen av sikkerhetsstillelsen. Det settes i
hvert fall ikke her opp noe forbud mot rettsvernkrav.

Lov om finansiell sikkerhetsstillelse § 2 siste ledd fastsetter at etter denne lov anses sikkerhet ikke
stilt før rettsvern er etablert. Hvordan rettsvern etableres, vil være avhengig av type finansiell
sikkerhet.

Fortalen punkt 20 til direktivet slår fast at direktivet ikke endrer avtalevilkårene for de finansielle
instrumentene og gjeldsfordringene.

I Norge er oppføring i en slik liste ikke noen rettsvernsakt ved gjeldsfordring som sikkerhet. Pant i
enkle pengekrav får etter panteloven § 4-5 (1) rettsvern ved at skyldneren får melding om
pantsettelsen, enten fra pantsetteren eller fra panthaveren. I norsk rett er rettsvernsakten lik både ved
overdragelse og pantsettelse av finansiell sikkerhet, jf ot.prp nr. 22 (2003-2004) side 35.

Direktivendringen medfører ikke at norsk rett må endres i og med at endringen ikke pålegger krav
for identifisering, notoritet og dokurnentasjon, men kun sier hva som vil være tilstrekkelig og sier
noe om hva medlemsstatene kan fastsette.

For ordens skyld skal det nevnes at det i Prop. 8 S (2010-2011) punkt 4 Tilhøvet til norsk rett, heter
at "I lova må det dessutan presiserast at styresmaktene kan stille krav om registrering eller melding
av slike fordringar". Arbeidsgruppen legger imidlertid til grunn at det ikke er vanlig å innta slike
valgmuligheter i norsk lov og foreslår dermed ikke en slik presisering.

For direktivet artikkel 3.1, se nedenfor.
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Artikkel 2 nr. 1 b) og c):

(5) Article 2 shall be amended as follows:

(a) paragraph 1 is amended as follows:

(i) points (b) and (c) shall be replaced by the following:

`(b)"title transfer financial collateral arrangement" means an arrangement, including
repurchase agreements, under which a collateral provider transfers full ownership of,
or full entitlement to, financial collateral to a collateral taker for the purpose of
securing or otherwise covering the performance of relevant financial obligations"

(c) "security financial collateral arrangement" means an arrangement under which a
collateral provider provides financial collateral by way of security to or in favour of a
collateral taker, and where the full or qualified ownership of, or full entitlement to,
the financial collateral remains with the collateral provider when the security right is
established"

(5) 1 artikkel 2 vert det gjort følgjande endringar:

(a) i nr. 1 vert det gjort følgjande endringar:

(i) bokstav b) og c) skal lyde:

(b)"avtale om finansiell sikkerhetsstillelse i form av overdragelse av eiendomsrett",
en avtale, herunder gjenkjøpsavtaler, der en sikkerhetsstiller overdrar full
eiendomsrett eller full tilgang til den,finansielle sikkerheten til en sikkerhetshaver
med det formål å sikre eller på annen måte dekke innfrielsen av relevante finansielle
forpliktelser,

(c)" avtale om finansiell sikkerhetsstillelse iform av pantsetting", en avtale der en
sikkerhetsstiller stiller finansiell sikkerhet som pant til eller til fordel for en
sikkerhetshaver, og der sikkerhetsstilleren beholder full eller kvalifisert eiendomsrett
til eller full tilgang til den finansielle sikkerheten når panteretten er etablert,

Så langt gruppen kan se, er den eneste endringen i bestemmelsen at det er lagt til "full entitlement"/
"full tilgang til" i b) og er lagt til "qualified ownership, or full entitlement to" / "kvalifisert
eiendomsrett eller full tilgang til" i c) og antar dette har sammenheng med at gjeldsfordringer er
kommet til som finansiell sikkerhet. Det kan også ha sammenheng med at begrepet "full
eiendomsrett" ikke har et klart meningsinnhold. Herunder kan det være et tema dersom for
eksempel stemmerett til aksjer som er stilt som sikkerhet fortsatt ligger hos sikkerhetsstiller.

Endringen nødvendiggjør ikke endring av norsk rett, jf at det kun er avtale om finansiell
sikkerhetsstillelse som er definert i loven § 2 (1) a).

31



Nytt punkt o) i artikkel 2 nr 1:

(ii) the following point shall be added:

"credit claims" means pecuniary claims arising out of an agreement whereby a credit
institution, as defined in Article 4(1) of Directive2006/48/EC, including the
institutions listed in Article 2 of that Directive, grants credit in the form of a loan.';

(ii) ny bokstav o) skal lyde:

"gjeldsfordringer", pengefordringer på grunnlag av en avtale der en
kredittinstitusjon som definert i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2006/48/EF, herunder de
institusjonene som er oppført i artikkel 2 i nevnte direktiv, yter kreditt i form av lån.

Denne endringen har sammenheng med at gjeldsfordringer er tatt inn som ny finansiell sikkerhet, se
også artikkel 1 nr. 4 (a) ovenfor. Men det er altså ikke alle typer gjeldsfordringer som omfattes av
direktivet. Det skal være gjeldsfordringer som springer ut av en avtale der en kredittinstitusjon,
herunder e-pengeforetak, yter kreditt i form av et lån.

Endringen medfører at loven må endres ved at det inntas en definisjon av gjeldsfordring i tråd med
direktivet. Gruppen foreslår å innta definisjonen i et nytt punkt g) i loven § 2 første ledd.

Artikkel 2 nr 2 annet punktum:

(b) in paragraph 2, the second sentence shall be replaced by the following:

`Any right of substitution, right to withdraw excess financial collateral in favour of
the collateral provider or, in the case of credit claims, right to collect the proceeds
thereof until further notice, shall not prejudice the financial collateral having been
provided to the collateral taker as mentioned in this Directive.'.

(b) i nr. 2 vert andre punktumet bytt ut med følgjande:

En eventuell rett for sikkerhetsstilleren til å bytte ut eller trekke tilbake overskytende
finansiell sikkerhet eller med hensyn til gjeldsfordringer, rett til inntil videre å motta
provenyet av disse, berører ikke det forhold at den finansielle sikkerheten anses som
stilt overfor sikkerhetshaveren som nevnt i dette direktiv.

I artikkel 2 nr. 2 presiseres det at å "stille" sikkerhet eller "etablering" av sikkerhet skal bety
levering, besittelse, registrering, eller at det på annen måte bringes i sikkerhetshavers kontroll etc.
Videre at en rett til å bytte om sikkerhet eller til å trekke tilbake overskytende sikkerhet, ikke endrer
på at sikkerheten er stilt.

Direktivendringen går ut på at det er tilføyd "or, in the case of credit claims, right to collect the
proceeds thereof until further notice" / "eller med hensyn til gjeldsfordringer, rett til inntil videre å
motta provenyet av disse" og har sammenheng med at gjeldsfordring er inntatt som finansiell
sikkerhet.
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Etter norsk rett kan sikkerhetshaver kreve å motta renter og avdrag som forfaller mens finansiell
sikkerhet i gjeldsfordringen består. Artikkelen oppfattes kun som en presisering av at dette ikke
endrer det faktum at sikkerheten likevel er stilt.

Norsk lov har ikke tilsvarende detaljgrad på dette punkt og behøver derfor ikke endres.

Nye ledd i artikkel 3 nr.1:

(6) Article 3 shall be amended as follows:

(a) in paragraph 1, the following subparagraphs shall be added:

Without prejudice to Article 1(5), when credit claims are provided as financial
collateral, Member States shall not require that the creation, validity, perfection,
priority, enforceability or admissibility in evidence of such financial collateral be
dependent on the performance of any formal act such as the registration or the
notification of the debtor of the credit claim provided as collateral. However,
Member States may require the performance of a formal act, such as registration or
notification, for purposes of perfection, priority, enforceability or admissibility in
evidence against the debtor or third parties.

By 30 June 2014, the Commission shall report to the European Parliament and to the
Council on whether this paragraph continues to be appropriate.

(6) I artikkel 3 vert det gjort følgjande endringar:

(a) i nr. 1 vert følgjande ledd sette inn:

Uten at det berører artikkel 1 nr. 5, skal medlemsstatene i forbindelse med at
gjeldsfordringer stilles som finansiell sikkerhet, ikke gjøre inngåelse, gyldighet,
sikring mot tredjemann, prioritet, fullbyrdelse eller lovlighet som bevismateriale,
betinget av at det utfbres en formell handling som registrering eller underretning til
debitoren for den gjeldsfordringen som er stilt som sikkerhet. Medlemsstatene kan
likevel kreve at det utføres en formell handling som registrering eller underretning
med henblikk på sikring mot tredjemann, prioritet, fullbyrdelse eller lovlighet som
bevismateriale overfor debitor eller tredjemann.

Kommisjonen skal innen 30. juni 2014 underrette Europaparlamentet og Rådet om
bestemmelsen i dette nr. fremdeles er relevant.

Ovennevnte kommer altså som nye ledd til artikkel 3 nummer 1 og har mer eller mindre samme
ordlyd som første ledd i nummer 1, men slik at det nye leddet er knyttet til gjeldsfordringer.
"Priority" /"prioritet" er tatt inn i tillegg i oppramsingen og dessuten er registrering og underretning
tatt inn som eksempler på formell handling. "Creation" og "validity"/"inngåelse" og "gyldighet" er
tatt med i den første delen av nytt ledd, men ikke i siste del.

Det er i siste del av det nye leddet presisert at det som formell handling som ikke er i strid med
direktivet kan kreves  "registrering eller underretning med sikte på sikring mot tredjemann,
prioritet, fullbyrdelse eller lovlighet som bevismateriale overfor debitor eller tredjemann".  Men
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denne formelle handlingen skal altså ikke kunne gjelde inngåelse og gyldighet, jf at inngåelse og
gyldighet er nevnt under forbudet i første del av nytt ledd men ikke under det som er tillatt under
siste del av leddet.

Det kan i utgangspunktet synes som det settes forbud mot og tillates det samme. Men gruppen
tolker dette slik at i utgangspunktet ønskes det ikke formelle krav for at en avtale om finansiell
sikkerhetsstillelse skal være inngått eller skal være gyldig etc. og for at selve etableringen av
sikkerheten skal anses gyldig eller sikret mot tredjeperson mv. Det oppstilles derfor regler for
hvilke formelle krav som kan stilles. Men medlemsstatene kan kreve en formell handling som
registrering eller underretning med henblikk på sikring mot tredjemann, prioritet, fullbyrdelse og
lovlighet som bevismateriale overfor debitor eller tredjemann. Det skal dermed fortsatt være adgang
til å kreve gjennomført en sikringsakt ved sikkerhetsstillelse, jf at sikkerhetsstillelsen da gjøres
effektiv mot tredjemann. Gruppen viser i denne sammenheng til fortalen nytt punkt 23:

(3) Synsmåte 23 skal lyde:

23) Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes rett til å innfore regler for å sikre effektive
avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse overfor tredjemann med hensyn til gjeldsfordringer.

Det nye leddet synes nettopp å slå fast at medlemsstatene skal kunne ha regler som sikrer rettsvern
når gjeldsfordring benyttes som finansiell sikkerhet.

Det vises i denne sammenheng også til artikkel 1 nr. 5, omtalt ovenfor, som det innledningsvis i
tillegget i artikkel 3 nr. 1 sies at det ikke skal endres på.

Denne bestemmelsen er omtalt slik i punkt 5.4.6 i ot. prp. nr. 22 (2003-2004):

Direktivet
Det følger av artikkel 1 nr. 5 første avsnitt at direktivet først kommer til anvendelse på
finansiell sikkerhet fra det tidspunkt hvor sikkerheten er «stillet» og sikkerhetsstillelsen kan
«dokumenteres skriftligt». I likhet med artikkel 1 nr. 5 tredje avsnitt, jf. pkt. 5.4.3 ovenfor,
utgjør denne bestemmelsen et unntak fra direktivets hovedregel om at det ikke skal kunne
oppstilles formelle krav, jf. artikkel 3 nr. 2 og kapittel 8 nedenfor.

Et viktig element ved den ovennevnte angivelsen av virkeområdet er at det er tale om
virkeområdet til de reglene i direktivet som angår selve den finansielle sikkerheten. Det vil
si i forhold til hvordan sikkerheten skal realiseres (artikkel 4), i hvilken grad sikkerheten kan
brukes i sikringsperioden (artikkel 5) og i hvilken grad sikkerheten er beskyttet mot visse
insolvensbestemmelser (artikkel 8). Artikkel 7 om anerkjennelse av klausuler om
sluttavregning kommer til anvendelse så fremt kravet til avtalemessig skrifflighet er oppfylt,
fordi denne bestemmelsen ikke har direkte sammenheng med sikkerhetsstillelsen (bortsett
fra at sluttavregningsklausulen må være del av et sideordnet sikkerhetsarrangement).

Hva som menes med «skriftligt» er nærmere omtalt i pkt. 5.4.3 ovenfor. Det vises derfor til
denne redegjørelsen.

Artikkel 1 nr. 5 annet avsnitt uttaler følgende om kravene til dokumentasjonens innhold
(dansk tekst):
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«Dokumentationen for, at den finansielle sikkerhet er stillet, skal gøre det muligt at

identificere den stillede finansielle sikkerhed. I den henseende er det tilstrækkeligt at

dokumentere, at sikkerhed i form af dematerialiserede værdipapirer er blevet

krediteret eller udgør et tilgodehavende på  den  relevante konto, og at sikkerhed i

form af kontanter er blevet krediteret eller udgør et tilgodehavende på en udpeget

konto.»

I dokumentasjonsvilkåret ligger det altså et krav om at sikkerheten må være tilstrekkelig

individualisert. Det sentrale er at den skriftlige (herunder elektroniske) dokumentasjon skal

utpeke hvilke finansielle formuesgoder som er stilt som sikkerhet.

I tillegg til at sikkerheten må kunne individualiseres på grunnlag av skriftlig dokumentasjon

krever direktivet som nevnt at sikkerheten må være «stillet». Hva som ligger i dette kravet

fremgår av artikkel 2 nr. 2:

«Når der i dette direktiv tales om at «stille» finansiel sikkerhed eller om «etablering»

af finansiel sikkerhed, forstås der derved, at den finansielle sikkerhed leveres,

overdrages, besiddes, registreres eller på anden måde bringes i sikkerhedshaverens

eller en på dennes vegne handlende persons besiddelse eller under disses kontrol. En

eventuel ret for sikkerhedsstilleren til at substituere finansiel sikkerhed eller trække

overskydende finansiel sikkerhed tilbage berører ikke det forhold, at den finansielle

sikkerhed anses som stillet til sikkerhedshaveren i overensstemmelse med dette

direktiv.»

Dette betyr at direktivet ikke kommer til anvendelse før det er utført en handling som

forhindrer sikkerhetsstiller fra å forføye over retten som tilkommer sikkerhetshaveren, og

som gir en viss grad av notoritet i forhold til at det faktisk hviler en sikkerhetsrett på det

aktuelle objektet (av hensyn til sikkerhetsstillers kreditorer). I norsk terminologi tales det

gjerne om et krav om rettsvernsakt for at pantsettelsen/overdragelsen skal stå seg i forhold

til konkurrerende rettighetspretendenter (herunder omsetningserververe, enkeltforfølgende

kreditorer og kreditorfellesskapet/boet).

Gjeldende rett

For oversiktens skyld nevnes at notifikasjon (underrettelse) til debitor er tilstrekkelig for å

oppnå rettsvern for sikkerhet i enkle krav, at overlevering (fratatt besittelse) kreves i forhold

til negotiable gjeldsbrev og at registrering i et verdipapirregister er rettsvernsakten i forhold

til dematerialiserte finansielle instrumenter.

Departementets vurdering

Departementet foreslår at gjennomføringslovens bestemmelser om fullbyrdelse, bruksrett og

beskyttelse mot felles gjeldsforfølgning kun kommer til anvendelse i den grad det er skaffet

rettsvern for sikkerhetsstillelsen. Det legges til grunn at dette er i tråd med direktivet og i
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samsvar med arbeidsgruppens forslag. Det foreslås at rettsvernskravet klargjøres i større

grad i gjennomføringsloven ved å ta inn et eksplisitt krav om at sikkerheten må være «stilt»

(foreligger allerede fra arbeidsgruppens side i forhold til § 5 om beskyttelse mot felles

gjeldsforfølgning).

I kapittel 8 Adgangen til å stille formelle krav i ot. prp. nr. 22 (2003-2004) heter det dessuten:

På bakgrunn av direktivets mål om å legge til rette for effektiv utnyttelse av finansiell

sikkerhet, inneholder artikkel 3 nr. 1 en bestemmelse om at det ikke kan stilles formelle krav

til avtalen eller sikkerhetsstillelsen:

«For så vidt angår en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse må medlemsstaterne ikke

gøre aftalens indgåelse, gyldighed, sikring mod tredjemand, eksigibilitet eller

lovlighed som bevismateriale og heller ikke etableringen af den finansielle sikkerhed

i henhold til en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse betinget af, at der udføres en

formel handling.»

Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke det forhold at direktivet først kommer til

anvendelse når det er etablert rettsvern for sikkerheten og sikkerheten og avtalen er

dokumentert skriftlig, jf. artikkel 3 nr. 2. Etablering av rettsvern og «skriftlig»

dokumentasjon som omhandlet i pkt. 5.4.3 og 5.4.6 ovenfor anses altså ikke som formelle

krav i strid med direktivet.

Rettsvernsakten i nasjonal rett kan som nevnt i pkt. 5.4.6 ovenfor likevel ikke ha et hvilket

som helst innhold. For å begrense de administrative byrder for partene, uttaler direktivet at

den eneste sikringsakt som kan kreves i nasjonal lovgivning er at den finansielle sikkerheten

leveres, overdras, besittes, registreres eller på annen måte bringes inn under

sikkerhetshaverens kontroll, jf. fortalen pkt. 9.

Direktivets fortale pkt. 10 gir en nærmere presisering av hva som derimot er å anse som en
forbudt formell handling. Det skal blant annet ikke kreves:

«...opprettelse af et dokument i en særlig form eller på en særlig måde, registrering

hos et officielt eller offentligt organ eller registrering i et offentligt register,

bekendtgørelse i en avis eller et tidsskrift, i et officielt organ eller en officiel

publikation eller på nogen anden måde, anmeldelse til en embedsmand eller

fremlæggelse af dokumentation i en særlig form med hensyn til oprettelsesdatoen for

et dokument eller et instrument, størrelsen af de relevante finansielle forpligtelser

eller noget andet forhold.»

Som det fremgår mener departementet, i likhet med arbeidsgruppen, at norsk rett ikke stiller slike

formelle krav som direktivet sikter til i artikkel 3 nr. 1. Det vises blant annet til at norske

sikringsakter synes å være i samsvar med hva direktivet eksplisitt tillater. Departementet foreslår på

denne bakgrunn ingen endringer i norsk rett for å tilfredsstille kravet i artikkel 3 nr. 1.

Etter dette må det kunne legges til grunn at det må ha vært utført en handling som forhindrer at
sikkerhetsstiller kan forføye og som gis en viss grad av notoritet for at direktivet skal komme til
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anvendelse, jf også loven § 2 annet ledd om at sikkerhet ikke anses som stilt før rettsvern er etablert.
Det skal videre fortsatt være adgang til å kreve gjennomført en sikringsakt ved sikkerhetsstillelse.

Arbeidsgruppens syn har også støtte i den svenske utredningen (prememoria). Også etter svensk rett
er det krav om overlevering eller melding som en sikringsakt. På side 76 og 77 heter det:

För ett "fullbordat" såkerstållande krävs enligt svensk rått, förutom själva såkerhetsavtalet,
endera tradition, dvs, ett fysiskt överlämnade av den fordringsbårande handlingen (löpande
skuldebrev) eller denuntiation, dvs, en underråttelse till fordringsgåldenåren (enkla
skuldebrev). Utöver avtalet krävs med andra ord att ett sårskilt sakrättsmoment år uppfyllt. I
prop. 2004/05:30 s. 35 diskuteras huruvida såkerhetsdirektivet tillåter att kravet på ett
sakrättsligt moment behålls i svensk rått. Frågan besvaras dår jakande. Genom att vissa
penningfordringar nu sållas till skaran av såkerhetsobjekt år förutsåttningarna för analysen
till vissa delar en annan.
I ovan citerade tillkomna direktivbeståmmelser anges alltså att över-lämnandet av en
skriftlig ffirteckning ,5ver fordringarna ska vara tillräckligt ftir att  styrka tillhandahållandet
av fordringen som finansiell såkerhet.  I den nya lydelsen av skål 20 i såkerhetsdirektivet
anges bl.a. att direktivet inte påverkar  skyldigheter eller villkor mellan gåldenåren och
borgenåren till kreditfordringar.  Det kan därför slås fast att svensk rått inte på något sått
strider mot direktivet vad gåller obligationsråttsliga verkningar. De krav som stålls hårvidlag
i svensk rått, dvs, att ett avtal har träffats, år fullt ut fdrenligt med nu berörda
direktivbeståmmelser. Direktivet bygger fôr övrigt just på att avtal tråffas om såkerstållande
och att avtalsfrihet därvid råder. Och i svensk rått finns det inga sårskilda form- eller
beviskrav för att ett avtal om en iiverlåtelse eller pantsåttning av en fordran ska anses ha
skett. Kan det då i nu berirda direktivbeståmmelser låsas in ett krav på att det inte får finnas
sådana sakrättsliga moment som det finns i svensk rått?
Först kan konstateras att de aktuella direktivbeståmmelserna i artikel 1.5 och 3.1 år
tillämpliga på avtal om finansiellt såkerhetsstållande, dvs, på både avtal om finansiell
såkerhet och avtal om finansiell åganderåtts-överfdring. Vid ett avtal om finansiell såkerhet
kvarstår åganderåtten till såkerheten hos såkerhetsstållaren (se artikel 2.1 c). Det ger en
antydan om att såkerhetshavarens rått till såkerheten kan vara begrånsad på olika sått.
Innebikden av såkerhetsdirektivet år att det inte får finnas några begrånsningar når det gåller
såkerhetshavarens möjligheter att på skilda sått tillgodogöra sig såkerheten (se artikel 4 och
5).
Men enligt ordalydelsen i den nya lydelsen av artikel 1.5 år det inte frågan om annat ån att
den skriftliga förteckningen ska "styrka tillhandahållandet av fordringen som finansiell
såkerhet mellan parterna". I detta ska inte låsas in ett hinder mot kraven på sakrättsligt
moment i svensk rått. I linje med detta år tredje stycket i artikel 1.5 dispositivt — det sågs dår
att medlemsstaternafår föreskriva att åtgårder enligt andra stycket  också  ska vara tillräckliga
fôr att identifiera kreditfordringen och styrka tillhandahållandet av fordringen som finansiell
såkerhet mot gåldenåren eller tredje man. Det nytillkomna stycket i artikel 3.1 kan sågas
uttrycka detsamma, dvs, det år i sin ordning med krav på något utöver sjålva avtalet fôr
fullbordande vid stållande av en kreditfordran som finansiell såkerhet. Dessa krav får gålla
t.ex. "registrering" eller "anmålan", dvs. någon som funktionellt motsvarar t.ex. tradition
eller denuntiation. Däremot får sådana krav inte stållas fôr skapande av såkerstållandet. Av
visst intresse kan också nytillkomna skål 23 i såkerhetsdirektivet vara. Dår sågs att "detta
direktiv påverkar inte medlemsstaternas rått att föreskriva regler för att såkerstålla effektiva
avtal om finansiellt såkerhetsstållande gentemot tredje man vad avser kreditfordringar". Vad
som avses med detta år inte helt lått att genomskåda. Men det år alltså tillåtet att ha regler
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för att såkerstålla effektiva avtal  gentemot tredje man.  Och det år just det som
sakråttsmomenten i svensk rått syftar att tillgodose. Iakttagandet av dessa moment gör
såkerstållandet effektivt mot tredje man. Angivna skål ger alltså stM for att
sakrättsmomenten i svensk rått år förenliga med direktivet. Och åven bortsett från detta stöd
finns det alltså inget i ordalydelsen av de aktuella direktivbeståmmelserna som ger stöd åt
motsatsen. Tvårtom ligger det nårmast till hands att anse att ifrågavarande beståmmelser
enbart har bevisråttslig betydelse. Såvål obligations- som sakråttsliga krav for ett
såkerstållande skulle i så fall falla utanför de aktuella beståmmelserna. Den sammanfattande
slutsatsen kan inte bli någon annan ån att sakråttsmomenten i svensk rått år fdrenliga med
direktivet.

I prop. 8 S (2010-2011) heter det dessuten i punkt 2 Nærmare om direktivet:

For å fremje bruken av gjeldsfordringar som trygd skal det i utgangspunktet ikkje stillast
spesifikke krav om melding og registrering som vil føre til at overføring av gjeldsfordringar
som trygd vert upraktisk, men direktivet opnar for at det kan stillast visse krav til
medlemsstatane når det gjeld slik registrering og melding.

Gruppen konkluderer etter dette med at endringen i artikkel 3. nr. 1 ikke krever lovendring i norsk
rett og at panteloven § 4-5 (1) om at panterett i enkelt krav får rettsvern ved at skyldneren får
melding om pantsettelsen, enten fra pantsetteren eller fra panthaveren, er forenlig med direktivet.
Ved melding, vil panthaver ha kontroll, jf. fortalen nr. 9 ovenfor. Tilsvarende når det overdras til
eie.

Artikkel 3 nytt nr. 3:

(b) the following paragraph shall be added:

3.
Without prejudice to Council Directive 93/13/EECof 5 April 1993 on unfair terms in
consumer contracts and national provisions concerning unfair contract terms,
Member States shall ensure that debtors of the credit claims may validly waive, in
writing or in a legally equivalent manner:

their rights of set-off vis-å-vis the creditors of the credit claim and vis-å-vis
persons to whom the creditor assigned, pledged or otherwise mobilised the credit
claim as collateral; and

their rights arising from banking secrecy rules that would otherwise prevent or
restrict the ability of the creditor of the credit claim to provide information on the
credit claim or the debtor for the purposes of using the credit claim as collateral.

(b) Nytt nr. 3 skal lyde:

3) Uten at det berører rådsdirektiv 93/ 13/EØF av 5. april 1993 om urimelige vilkår i
forbrukeravtaler(*) og nasjonale bestemmelser om urimelige avtalevilkår, skal
medlemsstatene sikre at debitorer skriftlig eller i juridisk sidestilt form, på gyldig
måte kan gi avkall på:
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(i.) sin motregningsrett overfor gjeldsfordringens kreditorer og overfor personer som
kreditor har overdratt, pantsatt eller på annen måte overført gjeldsfordringen til som
sikkerhet, og

(iz) sine rettigheter som følger av bankhemmelighetsregler som ellers ville hindret
eller begrenset den muligheten gjeldsfordringens kreditor har til å gi opplysninger
om gjeldsfordringen eller debitoren med sikte på bruk av gjeldsfordringen som
sikkerhet.

(*) EFT L 95 av 21.4.1993, s. 29.

I Prop. 8 S (2010-2011) punkt 2 heter det:

Likevel er det ikkje meininga at føresegnene om gjeldsfordringar skal ha førerang framfor
føresegnene i direktiv 93/13/EØF om urimelege vilkår i forbrukarkontraktar og direktiv
2008/48/EF om forbrukarkredittavtaler som i Noreg er tekne inn i høvesvis lova om
kredittkjøp og lova om finansavtaler og finansoppdrag.

Også direktiv 93/13/EF er nå implementert i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og
finansoppdrag (finansavtaleloven).

Bestemmelsen skal sikre at debitor skal kunne gi avkall på sin motregningsrett og sine rettigheter i
forhold til bankenes taushetsplikt. Dette for at sikkerhetshaver skal få tilstrekkelig informasjon til å
kunne vurdere verdien av de underliggende gjeldsfordringer. Når det gjelder avkall på
motregningsrett, skal dette gjelde overfor gjeldsfordringens kreditorer og overfor personer som
kreditor har overdratt, pantsatt eller på annen måte overført gjeldsfordringen til som sikkerhet.
Gruppen leser dette slik at "som sikkerhet" er knyttet til overdragelse, pantsettelse og overføring på
annen måte. Det skal altså ikke gjelde ved overføring som ikke er til sikkerhet.

Når det gjelder forbrukere, har gruppen kommet til at gjeldsfordringer hvor forbrukere er debitorer
skal unntas fra direktivets virkeområde, jf definisjonen av gjeldsfordring. Dermed er særlige hensyn
til forbrukere og om og i hvilken grad forbrukere bør kunne fraskrive seg motregningsrett og
taushetspliktrettigheter, ikke et aktuelt tema. For øvrige debitorer kan arbeidsgruppen ikke se at
norsk regelverk er til hinder for at debitor fraskriver seg motregningsretten slik som det fremgår av
direktivet.

Når det gjelder taushetsplikten, nevnes kun forholdet til bankenes taushetsplikt og den er kun
knyttet til gjeldsfordringer. Det er ikke nevnt taushetspliktregler generelt. Det er videre knyttet til
taushetspliktregler som ellers ville hindret eller begrenset kreditors adgang til å legge fram
opplysninger om gjeldsfordringen eller debitor med sikte på bruk av gjeldsfordringen som
sikkerhet. Taushetspliktbestemmelsene i forretningsbankloven § 18, sparebankloven § 21 og
finansieringsvirksomhetsloven § 3-14 vil alle gjelde for ulike kredittinstitusjoner. Disse er ikke
forstått slik at debitor ikke kan samtykke i at opplysninger gis i forbindelse med overføringer av
rettigheter til en gjeldsfordring.

For begge forhold er det viktig at debitor skjønner at han fraskriver seg sine rettigheter. Det må
dermed komme klart og tydelig fram overfor debitor.
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I Prop. 8 S (2010-2011) punkt 4 forutsettes det at det må tas inn i lov om finansiell
sikkerhetstillelse at gjeldsfordringens debitor, uavhengig av lov om kredittkjøp (som skal være
finansavtaleloven) kan frasi seg retten til motregning overfor kreditor og gi avkall på
taushetsplikten. Gruppen finner det imidlertid ikke nødvendig å innta dette i loven.

Tillegget medfører ikke endringer i norsk rett.

Arbeidsgruppen har ikke gått nærmere inn i regelverket for avtalerett/motregningsrett, men
forutsetter at dette eventuelt blir nærmere vurdert av Justisdepartementet i høringsrunden.

Artikkel 4 nr. 1 ny c), endret nr. 2 b) og opphevet nr. 3:

(7) Article 4 shall be amended as follows:

in paragraph 1, the following point shall be added:

credit claims, by sale or appropriation and by setting off their value against,
or applying their value in discharge of, the relevant financial obligations.';

in paragraph 2, point (b) shall be replaced by thefollowing:

the parties have agreed in the security financial collateral arrangement on the
valuation of the financial instruments and the credit claims.';

paragraph 3 shall be deleted.

(7) 1 artikkel 4 vert det glort følgjande endringar:

i nr. 1 skal ny bokstav c) lyde:

gjeldsfordring ved salg eller tilegnelse eller ved motregning av verdien mot, og bruk
av denne verdien til å innfri, relevante finansielle forpliktelser.»

i nr. 2 skal bokstav b) lyde:

partene har avtalt verdifastsettelsen av de finansielle instrumentene og
gjeldsfordringene i avtalen om finansiell sikkerhetsstillelse i form av pantsetting.

(c.) nr. 3 vert oppheva.

Nytt c) har sammenheng med at gjeldsfordring har blitt ny type finansiell sikkerhet. Fullbyrdelse
må dermed reguleres. Bestemmelsen slår fast at gjeldsfordring skal kunne realiseres gjennom salg,
tilegnelse eller motregning.

I punkt 6.3.4  Særlig om realisasjon i form av "tilegnelse"  heter det i Rapport 2003:

"Som nevnt foran tolker arbeidsgruppen begrepet "tilegnelse" i direktivets artikkel 4 slik at
det betyr at panthaver tiltrer pantet ved å tre inn i rollen som eier. Oppgjøret mellom
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pantsetter og panthaver gjennomføres ved at det fastsettes en verdi på pantet. Denne verdien
går til fradrag i oppgjøret mellom partene.

Det er pekt på over at artikkel 4 nr. 3 ikke pålegger medlemsstatene en ubetinget plikt til å
akseptere "tilegnelse" som fullbyrdelsesform dersom de ikke har akseptert dette før 27. juni
2002. De som velger bort denne formen skal varsle Kommisjonen som underretter de øvrige
medlemsstatene. Arbeidsgruppen antar at EFTAs Overvåkingsorgan vil inneha denne rollen
i forhold til EFTA-landene.

Norge anerkjenner i dag som hovedregel ikke avtaler som innebærer at panthaver kan tiltre
pantet som om han var eier av det. I forhold til enkle fordringer gir panteloven § 4-6 første
ledd imidlertid panthaver samme rett til å råde over pantet som pantsetter hadde. Spørsmålet
blir dermed utelukkende om vi skal innføre denne formen for realisasjon i forhold til
finansielle instrumenter.

Arbeidsgruppen har på denne bakgrunn drøftet om tilegnelse bør innføres som en særskilt
form for fullbyrdelse av panteavtaler som faller innenfor direktivets virkeområde. Flere
forhold taler for en slik løsning. Tilegnelse kan være en effektiv realisasjonsform som kan
bidra til å nå direktivets målsetting om finansiell stabilitet. Videre vil det være profesjonelle
parter som inngår slike avtaler som omfattes av direktivet og disse har mindre behov for
vern i form av preseptoriske lovregler. Direktivet krever dessuten at partene uttrykkelig
avtaler vilkårene for realisasjon, herunder om tilegnelse skal aksepteres og verdifastsettelsen
av de finansielle instrumentene. Tilegnelse utelukker heller ikke en etterfølgende
domstolskontroll av verdifastsettelsen av panteobjektet og pantekravet. På denne bakgrunn
er det vår konklusjon at man bør tillate realisasjon i form av tilegnelse også i forhold til
finansielle instrumenter."

Som det fremgår i forhold til enkle fordringer, gir panteloven § 4-6 første ledd panthaver samme
rett til å råde over pantet som pantsetter hadde. Tiltredelse som realisasjon av en gjeldsfordring
skaper dermed ikke problemer i forhold til norsk rett. Det gjør heller ikke salg eller motregning.

I nr. 2 b) er gjeldsfordring tatt inn i bestemmelsen i tillegg til finansielle instrumenter. For å kunne
benytte tilegnelse, er det altså et krav at partene har avtalt tilegnelse og dessuten har avtalt måte for
verdifastsettelse. Panteloven § 4-6 første ledd gir panthaver samme rett til å råde over pantet som
pantsetter hadde. Det kan dermed være et tema om partene bare kan avtale pant i en gjeldsfordring,
og at man da vil si at partene indirekte også har avtalt tilegnelse i og med at det følger direkte av
panteloven § 4-6. Det tryggeste vil antagelig være å avtale dette slik at det eksplisitt fremkommer.

Tilegnelse vil ikke innebære rett til førtidig realisasjon. Også ved tilegnelse forutsettes det at
betingelsene for realisasjon er oppfylt.

Nr. 3 oppheves. Det sto her at stater som ikke tillater tilegnelse den 27. juni 2002 ikke har plikt til å
anerkjenne dette. De som velger bort denne formen skal varsle Kommisjonen som underretter de
øvrige medlemsstatene. Det er ikke lenger behov for at dette står i direktivet.

Endringene medfører ikke endringer i norsk rett.
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Nytt nr 6 i artikkel 5:

(8) In Article 5, the following paragraph shall be added:

6. This Article shall not apply to credit claims.

I artikkel 5 skal nytt nr. 6 lyde:

(6) Denne artikkel får ikke anvendelse på gjeldsfordringer.

Bestemmelsen slår fast at artikkel 5 om bruksrett over den finansielle sikkerhet knyttet til
pantsetting ikke får anvendelse på gjeldsfordringer. Arbeidsgruppen antar at det har sammenheng
med at bruksrett til gjeldsfordring er upraktisk og at det heller ikke er noe behov for bruksrett i
tillegg til realisasjon ved salg, tilegnelse og motregning.

Dette bør for ordens skyld inntas i loven § 4 som regulerer bruksrett til pantsatt finansiell sikkerhet.

Ny artikkel 9a:

The following Article shall be inserted after Article 9:

Article 9a

Directive 2008/48/EC
The provisions of this Directive shall be without prejudice to Directive 2008148/EC.

(9) Etter artikkel 9 vert ny artikkel 9a sett inn:

Artikkel 9a

Direktiv 2008/48/EF
Bestemmelsene i dette direktiv berører ikke direktiv 2008/48/EF.

Direktiv 2008/48/EF regulerer forbrukerkredittavtaler og det slås fast at direktiv 2009/44/EF ikke
setter direktivet om forbrukerkredittavtaler ut av spill. Direktivet er implementert i
finansavtaleloven.

Finansavtaleloven §§ 54 a og b har bestemmelser om forbrukeres rett til motregning i forbindelse
med kredittkjøp. Når det gjelder forbrukere, har imidlertid arbeidsgruppen kommet til at
gjeldsfordringer hvor forbrukere er debitorer skal unntas. Dermed er særlige hensyn til forbrukere
ikke et tema.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser

Prop. 8S (2010-2011) sies følgende om økonomiske og administrative konsekvenser:

Det er lagt til grunn at gjennomføringa av EØS-pliktene som svarer til direktivet, vil medføre
ei lita utviding av omfanget av meldepliktige opplysningar som Noregs Bank må
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vidareformidle til EFTAs overvakingsorgan etter lova om betalingssytem. Direktivet medfører
elles ingen særlege økonomiske eller administrative konsekvensar.

Arbeidsgruppen har ikke merknader til ovennevnte.

5. Forslag til endringer I lov 17. desember 1999 nr 95 om
betalingssystemer m.v.

Det foreslås følgende endringer i loven:

 
1-2 n t annet ledd skal 1 de:

Verdipapiroppgjørssystemene skal ha en operatør som er ansvarlig for etablering og drift og som
er organisert som nevnt i § 2-4 første ledd i denne lov.

 
1-3 første ledd skal 1 de:

Med deltaker menes avregningssentral, oppgjørsbank, sentral motpart, systemansvarlig, og annen
institusjon eller foretak som deltar i et interbanksystem eller verdipapiroppgjørssystem.

 
N 1-3 ellevte ledd skal 1 de:

Med bankdag menes oppgjør som blir gjennomført gjennom hele døgnet og som omfatter alle
hendelser i løpet av virksomhetssyklusen til et system.

 
N ' 1-3 tolvte ledd skal 1 de:

Med samvirkende system menes to eller.flere system der de systemansvarlige har gjort en avtale
med hverandre om utforing av oppdrag på tvers av systemene.

 
4-1 tred'e ledd skal 1 de:

Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder bare systemer med minst tre deltakere, med unntak av den
systemansvarlige, oppgjørsbank, sentral motpart eller en avregningssentral, som har avtalt at norsk
lovgivning skal anvendes for systemet i samsvar med § 4-3 og som er meldt til EFTAs
Overvåkingsorgan i samsvar med § 4-5. En ordning som er innført mellom samvirkende systemer
utgjør ikke et system.

 
4-2 første ledd skal 1 de:

Avaler om avregning og oppgjør kan gjøres gjeldende etter sitt innhold selv om det innledes
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insolvensbehandling hos en deltaker i det aktuelle systemet eller i et samvirkende system, eller en
systemansvarlig for et samvirkende system som ikke selv er en deltaker, når oppdraget er lagt inn i
systemet før det er innledet insolvensbehandling.

 
4-2 tred'e ledd skal 1 de:

Dersom et oppdrag blir lagt inn i systemet etter at det er innledet insolvensbehandling etter første
ledd, og oppdraget gjennomføres i lopet av den virkedagen insolvensbehandlingen innledes, gjelder
første ledd tilsvarende dersom den systemansvarlige kan godtgjøre at han ikke hadde eller burde ha
kunnskap om at insolvensbehandlingen var innledetpå det tidspunktet retten til å tilbakekalle
ordren er bortfalt. Systemet skal fastsette hva som menes med virkedag i sine regler.

 
4-4 første ledd skal 1 de:

Sikkerhet som er stilt overfor en sentralbank innenfor EØS området, en systemansvarlig, eller en
deltaker i et interbanksystem eller verdipapiroppgjørssystem, kan ikke omstøtes etter dekningsloven
§ 5-7.

 
4-5 første ledd skal 1 de:

Operatøren for interbanksystemer som nevnt i § 4-1 skal gi melding til Norges Bank om hvem som
er deltaker i systemet og om endringer med hensyn til deltakerne. Operatøren for et
verdipapiroppgjørssystem som nevnt i § 4-1 skal gi tilsvarende melding til Finanstilsynet.

 
4-5 andre ledd skal 1 de:

Norges Bank skal gi melding til EFTAs overvåkingsorgan om systemer og operatører for
systemene som omfattes av kapitlet her, og gi melding om innledning av insolvensbehandling hos
en deltaker i et slikt system.

6. Forslag til endringer i lov 26. mars 2004 nr 17 om finansiell
sikkerhetsstillelse

Det foreslås følgende endringer loven:

 
2 første ledd bokstav c skal 1 de:

finansiell sikkerhet: kontante innskudd, finansielle instrumenter og gjeldsfordringer.

 
2 første ledd n skal 1 de:
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Gjeldsfordring: pengekrav som oppstår som følge av at en kredittinstitusjon som definert i direktiv
2006/48/EF bevilger kreditt i form av et lån til en debitor som ikke er. forbruker.

3.
4 første ledd første setnin skal endres til:

Det kan avtales at sikkerhetshaver skal ha bruksrett til stilt finansiell sikkerhet,  men slik bruksrett
kan ikke avtales til gjeldsfordringer.
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