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Finanstilsynets høringsuttalelse om datalagring
1 Innledning

Det vises til høringsbrev fra Samferdselsdepartementet av 8. januar 2010 med tilhørende høringsnotat utarbeidet av
Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
("departementene") i fellesskap. Høringsnotatet gjør rede for de lovendringer som regjeringen mener er nødvendige
eller ønskelige dersom datalagringsdirektivet innlemmes i EØS-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 gjennomføring av
datalagringsdirektivet i norsk rett ikke bør få betydning for den særskilte lovhjemmel Finanstilsynet allerede har til å
innhente trafikkdata i nærmere angitte saker på verdipapirområdet. En eventuell innskrenkning i Finanstilsynets
tilgang til trafikkdata på dette området vil etter Finanstilsynets syn dessuten innebære et brudd med særlige E0Sforpliktelser.
I egenskap av å besitte særlig kompetanse om risiko ved IKT-bruk i finanssektoren har Finanstilsynet også enkelte
generelle kommentarer knyttet til høringsnotatets omtale av sikkerhet ved oppbevaring av trafikkdata og
konsekvenser ved utkontraktering av e-posttjenester.
2 Finanstilsynets kommentarer til punkt 4.13 "Andre myndigheters tilgang til trafikkdata" og forholdet til
verdipapirhandelloven § 15-3

Finanstilsynet fører tilsyn med verdipapirmarkedet og at aktørene følger virksomhetsreglene og de generelle
atferdsreglene slik disse er nedfelt i verdipapirlovgivningen. Gjennom tilsyn og kontroll søker Finanstilsynet å
avdekke og forfølge ulovlige forhold i verdipapirmarkedet, herunder markedsmisbruk i form av ulovlig
innsidehandel og markedsmanipulasjon. Det overordnede målet er å bidra til å sikre det norske markedets omdømme
og dermed dets funksjon som en effektiv og stabil finansieringskilde for næringslivet. En forutsetning for å nå dette
samfunnsmessig viktige målet er at kriminaliteten i verdipapirmarkedet oppdages, og dernest at det reageres hurtig
og adekvat.
Verdipapirkriminalitet omfatter lovbrudd som er komplisert å forstå og krevende å oppdage. Det er videre særlige
bevismessige utfordringer knyttet til lovbrudd på verdipapirområdet. Det at noen "har" innsideinformasjon vil for
eksempel ikke være gjenstand for direkte iakttakelse, og misbruk vil derfor først kunne bevises etter grundige
undersøkelser. I den forbindelse vil det være avgjørende å raskt kunne kartlegge hvem som har initiert handler og
hvem som har hatt innsideinformasjon og i hvilken grad det har vært kommunikasjon mellom disse. Det foreligger
sjelden konkrete bevis på hvilken informasjon som er blitt overført. I flere rettssaker har imidlertid telefonlogger
som viser at det har vært kontakt mellom de involverte i forkant av transaksjoner og offentliggjøring av kurssensitiv
informasjon vært svært viktige bevis for at innsideinformasjon er videreført, og således bidratt til å danne grunnlag
for fellende dom.
Avdekking, undersøkelse og etterforskning av verdipapirkriminalitet krever normalt kvalifiserte ressurser med
særlig kompetanse innenfor verdipapirområdet og tilliggende rettsområder. Så vel Finanstilsynet som Økokrim har

Vedlegg 1

Vedlegg til Finanstilsynets høringsuttalelse om datalagring - nærmere kommentarer til
høringsnotatets punkt 4.13 "Andre myndigheters tilgang til trafikkdata"
1

Innledning

Finanstilsynet har etter dagens regelverk en lovfestet kompetanse til å innhente trafikkdata i verdipapirhandelloven
§ 15-3 annet ledd nr 3. Med trafikkdata menes her trafikkdata som definert i ekomforskriften 7-1. Bestemmelsen
gjennomfører direktiv 2006/6/EF om markedsmisbruk ("markedsmisbruksdirektivet") og direktiv 2004/39/EF om
markeder for finansielle instrumenter ("MiFID"). Direktivene forutsetter at Finanstilsynet i egenskap av å være
"competent authority" skal ha tilgang til trafikkdata. Tilgangen til trafikkdata inngår som ett av flere sett med
virkemidler som skal sikre en effektiv og harmonisert håndhevelse av direktivbestemmelsene.
Trafikkdata som nevnt, herunder lister over inngående og utgående telefonsamtaler på spesifiserte telefonabonnenter,
har vist seg å ha svært stor bevismessig betydning i straffesaker vedrørende markedsmisbruk. Dette gjelder særlig i
tilknytning til saker som involverer mistanke om misbruk av innsideinformasjon hvor det vil være behov for å kartlegge
hvem som har videreformidlet kurssensitiv informasjon til hvem Finanstilsynets kompetanse til innhenting av
trafikkdata anses å være av stor betydning for arbeidet med å avdekke og bekjempe slik verdipapirkriminalitet.
Finanstilsynets undersøkelser av mistenkelige transaksjoner bereder grunnen for eventuell videre politietterforskning og
iretteføring av saker. En gjennomgang av trafikkdata vil ofte gi indikasjoner på om det er grunnlag for å bringe 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 høringsnotatet går
Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
("departementene") inn for at det kun er politi som skal ha tilgang til trafikkdata. Som det fremgår i det følgende er det
Finanstilsynets oppfatning at datalagringsdirektivets formål om kriminalitetsbekjempelse innebærer at Finanstilsynet
bør ha tilgang til datatrafikk all den tid dette er et nødvendig virkemiddel i arbeidet med å bekjempe og forebygge
alvorlig verdipapirkriminalitet. Videre er det Finanstilsynets syn at en innskrenkning av Finanstilsynets tilgang til
trafikkdata vil innebære et brudd på Norges forpliktelser etter markedsmisbruksdirektivet og MiFID. Sett hen til
Finanstilsynets oppgaver i lys av formålet med datalagringsdirektivet og de særlige EØS-rettslige forpliktelser på
verdipapirområdet kan ilcke Finanstilsynet se at en eventuell avskjæring av Finanstilsynets tilgang til trafikkdata er
tilstrekkelig begrunnet i høringsnotatet.
2

Gjeldende rett

Finanstilsynets tilgang trafikkdata er nærmere regulert i vphl § 15-3 annet ledd. Vphl § 15-3 om opplysningsplikt ved
mistanke om innsidehandel mv. lyder:
(1) Dersom Finanstilsynet har mistanke om overtredelse av kapittel 3, 4, 5, 8, 9, 10 eller 11, eller forskrifter
gitt i medhold av disse bestemmelsene, kan enhver pålegges å gi de opplysninger Finanstilsynet krever,
herunder fremlegge dokumenter, teknisk lagret informasjon og utskrift fra lagringsmedium.
(2) Opplysningsplikten iførste ledd gjelder ikke opplysninger som vedkommende ville vært forhindret fra å gi i
straffesak. Opplysningsplikten gjelder likevel uten hinder av:
1.

lovbestemt taushetsplikt som ellers påhviler ligningsmyndigheter, andre skatte- og avgiftsmyndigheter
og myndigheter som har til oppgave å overvåke offentlig regulering av ervervsvirksomhet,

2.

taushetsplikt som nevnt i lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9 for så vidt gjelder opplysninger om
avtalebasert hemmelig telefonnummer eller andre abonnementsopplysninger og elektronisk
kommunikasjonsadresse, og

3.

taushetsplikt som nevnt i lov om elektronisk kommunikasjon § 2-9 for så vidt gjelder opplysninger om
trafikkdata, dersom det er gitt fritak fra slik taushetsplikt. Departementet kan etter anmodning fra
Finanstilsynet gi slikt fritak. Ved vurderingen av om fritak skal gis skal det blant annet legges vekt på
hensynet til taushetsplikten og sakens opplysning. Departementet kan iforskrfl gi nærmere regler om
Finanstilsynets og departementets saksbehandling, klage og underretning til mistenkte og andre som
rammes av pålegget og beslutningen om fritak fra taushetsplikt, herunder regler om utsatt
underretning i unntakstilfelle.

(3) Opplysningene innhentet i medhold av denne bestemmelsen kan bare brukes i den sak de er innhentet for.
Opplysningene kan kreves gitt skriftlig eller muntlig innen en fastsatt frist og kan nedtegnes eller lagres som
lydopptak. Den som innkalles til avhør, har rett til å la seg bistå av advokat.

