Vedlegg

Ved1egfz til Finanstilsynets horingsuttalelse om da
huriu2silia--tets punkt 4.13 "Andre myndigheterN

nærmere kummentarer til
;ang til trafikkdata"

1
Finanstilsynet har ener dagens rege:;.-crk en lovres!e! kompetanse til å innhente tratikkdata i verdipapirhandelloven §
15-3 annet ledd nr 3. Med trafikkdata menes ber n-ahkkdata som definert i ekomforskriften § 71. Bestetnmelsen
gjennomforer direktiv 2006/6/EF om marked-mr-hruk Cmarkedsmisbruksdirektivet")
og direktiv 2004/39/EF om
markeder for finansielle instrumemer
Direktivene forutsettet at inanstilsynet i egenskap av å være
competent authonty" skal ha tilgang til trafikkdata . Tilgangen fl trafikkdata inngar som ett av Ilere sett med
virkemidler som skal sikre en effektiv og hannotnsert håndhevelse av direktivbestemmelsene.
Trafikkdata som nevnt, herunder
inngående og utgående telefonsamtaler på spesifisene telefonabonnenter,
har vist seg å ha svært stor be‘
betydning i straffesaker vedrorende marhedsmisbruk, Dette gjelder sterlig i
tilknytning til saker som involverer mistanke om misbruk av Mnsideinformasion hvor det vil være behov for å kartlegge
hvem som har videreformidlet kurssensitiv infonnasjon til hvem. Finansti synets kompetanse til innhenting av
trafikkdata anses være av stor betydning for arbeidet med å avdekke og bekjempe slik verdtpapirkriminalitet.
Finanstilsynets undersokelser av mistenkelige transaksjoner bereder grunnen for eventuell videre politiettetiiwAning og
tretteforing av saker. En gjennomgang av trafikkdata vil one gi indikasjoner på om det er grunnlag for å hi inge saken
inn for politiet.
Etter datalagringsdirektivet er det bare -kompetente" nasjonale myndigheter som skal ha tilgang til datatrafikk. Hvilke
myndigheter dette omfatter må vurderes av den enkelte stat i lys av formålet med direktivet. I horingsnotatet gå
Samferdselsdepartementet, Jusfisdepanementet og Fornyings-, admiMstrasjons- og kirkedepartementet
—:epartementene") inn for at det kun er politi som skal ha tilgang til trafikkdata. Som det fremgår i det folgende er det
Finan,ailsynets oppfaming at datalagitngsdirektivets fOrmål om kriminahtetsbekjempelse innebærer at Finanstilsynet
bor ha tilgang til datatrafikk all den tid dette er et nodvendig virkemiddel i arbetdet med å bekjempe og forebygge
alvorlig verdipapirkriminalitet. Videre er det Finanstilsynets syn at en innskrenkning av Finanstilsynets tilgang til
tralikkdata vil innebære et brudd på Norges forpliktelser eaer markedsmisbruksdirektivet og MiFID. Sett hen til
Finanstilsynets oppgaver i lys av formålet med datalagringsdirektivet og de stedige E0S-rettslt ge forpfiktelser på
verdipapirområdet kan ikke Finanstilsynet se at en eventuell avskjæring av Finanstilsynets tilgang til trafikkdata er
tilstrekkelig begrunnet i horingsnotatet.

Gjeldende rett
Finanstilsynets tilgang tratikkdata er nærmere regulert i vphl § 15-3 annet ledd. Vphl § 15-3 om opplysningsplikt ved
mistanke om innsidehandel mv. lyder:
Deerom finanstilsynet har mislanke om orertredelse ar kapUtel 3, 4, 5, 8, 9, 10 eller 11, ellerjOrskrifier
gitt i medludd av diNSCbestenunelsene, kan enhver palegges å gi de opplysninger Finanstilsynet k7-ever,
herunderfremlegge dokumenter, teknisk lagret intarmasjwi og utskrifi jra lagringsmedium.
(21 Opply,sningplikten ifin.ste ledd gjeider ikke opplvsninger som vedkommende
strafjesak. Opplvsningsplikten glelder likevel wen hinder av:

pwrtjbrh

lovbestemt tcnishetsplikt soni ellers pahviler ligningsmytuligheter. andre Aatte- og
og my,:u1,igheu-r in li ti til oppgave 0 al'ervc:ike offinulig regulering dy errerrsvn-ksomhet,
taushet v,ldst
avtaleihtse
kommunikoonsadres e.
3.

å gi i
rmuIighe

tet

i lor om elektronisk kommunikasjon
2-9 jOr sd vidt gjelder
atinger om
aletannummer eller andre abonnementsaPplVsninger og eleisuo,sk
og

lausheisplikt tom nevnl i
,•.lektronisk kommunikasjon f 2-9 jar sd vidt gjelder opp1y.sninger 0111
tralikkdato, dersom det er vi kaak.fra slik hilLshefsplikL pepwlernemet kan etter anmodning
Finanstilsrm gi slikt fritak, l'ed varderingen av onifritak skal gis skal det
annet legges vekt pd
hi.n\rnet
RitiShdrplikten
og sakens opplysning. Departememet kan i jOrskrW gi mermere 1-egler om
departementets saksbehandling, klage og underrewing til misenkte og andre som
rafeggd og beslawingen otn,fritak fra taushetsplikt, herunder regler om utsan
underretning i anntakstiijelle.

(3) Opplpningene innhentet i medhold ii deant bestemmelsen kan bare brakes i den sak de er innhentet tOr.
Opplysningene kan kreves ghi skrt1tlig
......g innen
laStSalt jrist v .1,annediegnes eller logres som
lvdopptak. Den som innladles til avhoi
seg
av advoka;

=

FINAt4ST1LSYNET
PNANC.,
T.
AuiHOR-vQ,F

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

122.03.2010

SAKSBEHANDLER:
Ida Weyer-Larsen

VÅR REFERANSE:
101358

DIR.TLF:
22 93 99 36

ARKIVKODE:
008

DERES REFERANSE:

Finanstilsynets høringsuttalelse om datalagring
1 Innledning

Det vises til horingsbrev fra Samferdselsdepartementet av S. januar 2010 med tilhorende horingsnotat utarbeidet av
Samferdselsdepartementet„lustisdepartementet
og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
("departementene") i fellesskap. Horingsnotatet gjor rede for de lovendringer som regjeringen mener er nødv ndige
eller onskelige dersom datalagringsdirektivet innlemmes i EOS-avtalen, og det bes om høringsinstansenes
synspunkter på disse.
Finanstilsynets kommentarer knytter seg hovedsaklig til høringsnotatets omtale av Finanstilsynets tilgang til
trafikkdata i punkt 4.13. Som det vil fremgå er det Finanstilsynets vurdering at en eventuell gjennornforiiw av
datalagringsdirektivet i norsk rett ikke bor få betydning for den sterskilte loyhjemmel Finanstilsynet allerede har Iii å
innhente trafikkdata i nærmere angitte saker på verdipapirområdet. En eventuell innskrenkning i Finanstilsynets
tilgang til tralikkdata på dette området vil etter Finanstilsynets syn dessuten innebære et brudd med særlige EOSforphhte"
I egenskap av å besitte særlig kompetanse om risiko ved IKT-bruk i finanssektoren har Einanstilsynet ogs:i enkelte
generelle kommentarer knyttet til horingsnotatets omtale av sikkerhet ved oppbevaring av trafikkdam og
konsekvenser ved utkontraktering av e-posttjenester.
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Finanstitsynets kommentarer til punkt 4.13 "Andre myndigheters tilgang til trafikkdata" og forholdet til
verdipapirhandelloven § 15-3

Finanstilsynet fører tilsyn med verdipapirmarkedet og at akwrene følger virksomhetsreglene og de generelle
atferdsruglene slik disse er nedfell i verdipapirlovgivningen. Gjetmom tilsyn og kontroll soker Finanstilsynet å
jvdekke og forfolge ulovlige forhold i verdipapirmarkedet, herunder markedsmisbruk i form av ulovlig
innsidehandel og markedsmanipulasjon. Det overordnede malet er å bidra til å sikre det norske markedets oindomme
og dermed dets funksjon som en effektiv og stabil finansieringskilde for næringslivet. En forutsetning for a nå dette
samfunnsmessig viktige malet er at kriminaliteten i verdipapinnarkedet oppdages, og dernest at det reageres hurtig
og adekvat.
Verdipapirkriminalitet omfatter lovbrudd m er komplisert a forsta og krevende å oppdage. Det er videre særlige
bevismessige utfordringer knyttet til lovhtuTipå verdipapirområdet. Det at noen "har" innsideinformasjon vil for
eksempel ikke være gjenstand for direkte lakttakelse, og det foreligger sjelden konkrete bevis på hvilken
informasjon som er blitt overfort. I nere rettssaker har imidlertid telefonlogger som viser at det har vært
kommunikasjon !:left in den eller de som bevisehg har hatt innsideinformasjon og den eller de som har initiert
handler forkant v offentliggjøring av kurssensitiv informasjon vært svært viktige bevis for at innsideinformasjon
er viderefort. og sdledes bidratt til å danne grunnlag for fellende dom.
Avdekking, undersokelse
enurforskning av verdipapirlJiminalitet krever normalt kvalifiserte ressurscr med
særlig kompetanse innenfor erdipapirområdet og
rettsområder, S:t v.-.,
•1Finanstilsynet som Okokrim har
organisatoriske enheter som oremerket til arbeidet og
inkluderer meda;h...idere med spesialkompetanse på
området. Mens Finanstilsynet tår inn saker fra markeds:::,toier- samt oppretter e'ene undersøkelser over lav-mistanke

