
Lovvedtak 26
(2018–2019)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 4 L (2018–2019), jf. Prop. 1 LS (2018–2019)
I Stortingets møte 12. desember 2018 ble det gjort følgende

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v.

I
I lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer
m.v. gjøres følgende endringer: 

§ 1-3 åttende ledd skal lyde: 
Med innledning av insolvensbehandling menes

tidspunkt for åpning av gjeldsforhandling etter lov
8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs
(konkursloven) § 4 fjerde ledd, tidspunkt for åpning av
konkurs etter konkursloven § 74 første ledd, eller tids-
punkt for vedtak om offentlig administrasjon etter lov
10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern
§ 21-11.

§ 4-1 fjerde ledd skal lyde: 
Bestemmelsene i §§ 4-2 første og tredje ledd og 4-4

gjelder også for norske deltakere i interbanksystemer el-
ler verdipapiroppgjørssystemer som har valgt lovgiv-
ningen i annen EØS-stat for systemet og som er meldt til
EFTAs overvåkingsorgan eller EU-kommisjonen i sam-
svar med rådsdirektiv 98/26/EF om endeleg oppgjer i
betalingssystem og i oppgjerssystem for verdipapir. Det
samme gjelder for norske deltakere i interbanksystemer
eller verdipapiroppgjørssystemer som har valgt lovgiv-
ningen i en stat utenfor EØS for systemet, som har meldt
inn deltakelsen til Norges Bank eller Finanstilsynet, og der
deltakelsen er publisert på Norges Banks eller Finanstil-
synets internettsider.

§ 4-3 første ledd skal lyde: 
Deltakerne kan bare velge lovgivningen i en annen

stat der minst én av deltakerne har hovedkontor. 

§ 4-4 første ledd skal lyde: 
Sikkerhet som er stilt overfor en sentralbank innen-

for EØS-området, en operatør, eller en deltaker i inter-
banksystem eller verdipapiroppgjørssystem, kan ikke
omstøtes etter dekningsloven § 5-7. Det samme gjelder
sikkerhet stilt overfor en sentralbank i forbindelse med
deltakelse i interbanksystemer eller verdipapiroppgjørs-
systemer som har valgt lovgivningen i en stat utenfor EØS
for systemet, som er meldt og offentliggjort i samsvar med
§ 4-1 fjerde ledd.

§ 4-4 tredje ledd skal lyde: 
Dersom finansielle instrumenter som nevnt i verdi-

papirhandelloven § 2-2 er stilt som sikkerhet etter første
ledd, og retten til de finansielle instrumentene er regist-
rert i et register, en konto eller i et verdipapirregister i en
annen stat, skal lovgivningen i dette landet være bestem-
mende for rettighetene til innehaver av sikkerhetsstil-
lelsen. For sikkerhet stilt i forbindelse med deltakelse i in-
terbanksystemer eller verdipapiroppgjørssystemer som
har valgt lovgivningen i en stat utenfor EØS for systemet,
må systemet være meldt og offentliggjort i samsvar med §
4-1 fjerde ledd.
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§ 6-1 første ledd bokstav a skal lyde: 
Departementet kan fastsette nærmere regler om: 

a) norske finansforetaks deltakelse i utenlandske beta-
lingssystemer og verdipapiroppgjørssystemer,

§ 6-2 annet ledd skal lyde:
Taushetsplikten er ikke til hinder for at styret eller

noen som har fullmakt fra styret gir andre finansforetak
opplysninger som er mottatt i egenskap av operatør.

II
Endringene under I trer i kraft 1. januar 2019.

Tone Wilhelmsen Trøen
president


