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Grønnbok om fordeling av ELI-rammene for investeringsfond
Det vises til Finansdepartementets brev 19. oktober 2005 hvor det bes om eventuelle
merknader til grønnbok om investeringsfond.
Vi viser innledningsvis til at Sparebankforeningen gir kommentarer til ulike høringer fra
Kommisjonen og andre internasjonale organer gjennom sin næringsorganisasjon i Brussel;
Den Europeiske Sparebankforeningen (ESBG). ESBGs uttalelser vil være forankret i en bred
medlemsmasse innen Europa og er ofte behandlet i særskilte komiteer hvor eksperter fra
medlemmene deltar. Dette gjelder også ovennevnte grønnbok som er behandlet i en særskilt
verdipapirgruppe, The Capital Markets Regulation Task Force, i september hvor også
Sparebankforeningen deltok. På møtet ble det også gitt en presentasjon fra Niall Bohan fra
DG Internal Market og vi fikk derfor god innsikt i de spørsmål grønnboken tar opp. ESBG har
ennå ikke ferdigstilt sin uttalelse, men dersom det er av interesse kan vi oversende kopi av
den endelige uttalelsen.
Sparebankforeningen er for øvrig av den oppfatning at det bør være en pause i utviklingen av
nye regler innen dette området. Dette slik at en får mulighet til å se om gjeldende regler
fungerer i praksis. For å sikre ensartet praksis er Sparebankforeningen også enig i at det bør
avklares nærmere hvilke aktiva investeringsfond kan plassere i. Salgsprosessen av UCITS er
videre regulert av både UCITS-direktivet og MiFID, og vi er av den oppfatning at det bør
foretas en gjennomgang slik at en får en ensartet tolkning og at overlappende regler unngås.
MiFID bør her være utgangspunkt for regulering av rådgivning og distribusjon, og dette bør
være utgangspunktet for utforming av nivå 2 regler.
Sparebankforeningen ser det for øvrig som positivt at Finansdepartementet innhenter
næringens syn før det eventuelt gis kommentarer til høringer fra Kommisjonen. Dette gir også
mulighet for å spille inn eventuelle spesielle norske synspunkter som ikke nødvendigvis
fremmes gjennom ESBG.
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