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Høringsuttalelse - Forslag om å gi adgang til å gi innsyn til bruk for
forskningsformål i opplysninger som er omfattet av verdipapirregisterets
taushetsplikt

INNLEDNING

Viviser til departementets høringsbrevav 14.september 2012 vedrørende ovennevntehøring.

Det er en prioritert oppgaveforAdvokatforeningenå drive rettspolitisk arbeid gjennom
høringsuttalelser.Advokatforeningenhar derfor en rekkelovutvalginndelt etter fagområder. I
våre lovutvalgsitter advokatermed særskiltekunnskaper innenfor det aktuellefagfeltoghvert
lovutvalgbestår av advokatermed ulik erfaringsbakgrunnogkompetanse innenfor fagområdet.
Arbeidet i lovutvalgeneer frivilligogulønnet.

Advokatforeningenser det som sin oppgaveå være en uavhengighøringsinstans med fokuspå
rettssikkerhet ogpå kvaliteten avden foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokatersrammevilkårvil imidlertid regelendringenogsåbli vurdert opp
mot advokatbransjensinteresser. Det vil i disse tilfellenebli opplystat vi uttaler oss som en
berørt bransjeorganisasjonog ikkesom et uavhengigekspertorgan.Årsakentil at vi sondrer
mellomdisse rolleneer at vi ønsker å opprettholde ogvidereutvikleden troverdighet
Advokatforeningenhar som et uavhengigogupolitiskekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggendesak uttaler Advokatforeningenseg som ekspertorgan.Sakener forelagt
lovutvalgetfor børs- ogverdipapirhandelrett. Lovutvalgetbestår av Susanne MunchThore
(leder),AndersArnkværn,LarsKnemChristieogToneMerete Østensen

Advokatforeningenavgirfølgendehøringsuttalelse:

2 Sakens bakgrunn

Finanstilsynetforeslår i høringsnotatet at verdipapirregisterlovenendres slikat forskerefår
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tilgangtil taushetsbelagte opplysningersom er registrert i et verdipapirregister.
Verdipapirsentralen ("VPS")har tidligeregitt ut opplysningersom er registrert i
verdipapirregisterettil forskningsformåli tråd med avtalerVPShar hatt med forskjellige
forskningsinstitusjoner.Informasjonen er blitt gitt i anonymisert form, og ogsåi relativt
begrenset omfang.VPShar imidlertid endret denne praksisen ettersom det vedhjelp av andre
kilder (selskapenesaksjonærregisterm.v.)har vært mulig å identifiserepersonene bak den
anonymiserte informasjonen.

Forslagetgår ut på å åpne for at forskerekan gis innsyn i opplysningersom er registrert i et
verdipapirregistertil bruk i forskning.Finanstilsynetforeslår at det skalgis innsynsrett dersom
"det finnes rimeligog ikkemedfører uforholdsmessigulempe for andre interesser". Det er
foreslått at det er Finanstilsynetsom skal giskompetanse til å treffe avgjørelseom å gi tilgangtil
opplysningerunderlagt taushetsplikt. I tillegger det foreslått å innta en egenbestemmelseom
forskernestaushetsplikt i forbindelsemed informasjonende mottar. Bestemmelseneer foreslått
inntatt i verdipapirregisterlovenkapittel 8 om "taushetspliktoginnsynsrett".

3 Kommentarer

Som det er redegjort for i høringsnotatet er forskningpå finansmarkedsområdetviktigfor blant
annet å gi øktkunnskap om hvordan reguleringavmarkeder virker oghvordan markedsaktører
agerer under ulike forhold.Forslagetfra Finanstilsynetdekker såledeset behovforskerehar for
å innhente informasjontil forskningpå finansmarkedsområdet. Innsynsrett skalkun gis når
Finanstilsynetfinner det rimeligog at det ikkemedfører uforholdsmessigulempe for andre
interesser. Viderepåleggesforskerne en straffesanksjonerttaushetsplikt om informasjonende
mottar. Deforeslåttebestemmelseneer utformet etter mønster avtilsvarendebestemmelser i
forvaltningsloven§§13d og 13e, som gjelderforskerestilgangtil opplysningersom er underlagt
taushetsplikt etter forvaltningsloven§ 13.Forskeregis altså tilsvarende tilgangtil informasjon
som er registrert i et verdipapirregister,som forskerei daghar om opplysningersom er
underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven.

På denne bakgrunn mener Advokatforeningenat interessene til personene som er registrert i
registeret er ivaretatt, oger for forslagetom å gi adgangtil å gi innsyn til bruk for
forskningsformåli opplysningersom er omfattet avverdipapirregisterets taushetsplikt.

Vennlighilsen

Erik Keiserud Merete Smith
leder generalsekretær
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