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  Høring -  NOU 2006:3 om markeder for finansielle
instrumenter (gjennomføring av MIFID og
Transparencydi rektivet)

Det vises til brev fra Finansdepartementet av 28.  februar 2006 vedrørende ovennevnte, samt til
brev  fra Fornyinga-  og administrasjonsdepartementet (FAD) av 17.  mars.  Det vises også til
senere telefonsamtale med FAD hvor Konkurransetilsynet fikk utsatt frist til 12. mai for
tilbakemelding til departementet.

Høringen gjelder forslag fra Verdipapirlovsutvalget til implementering av direktiv 2004/39/EF
om markeder i finansielle instrumenter (MiFID) og direktiv 2004/109/EF om periodisk og
løpende rapportering (transparennydirektivet).  Utvalget foreslår ny lov om verdipapirhandel og
ny lov om regulerte markeder.  Disse lovforslagene vil erstatte gjeldende verdipapirhandellov og
gjeldende børslov.

Forslaget innebærer i hovedsak en videreføring av prinsipper som allerede er implementert i
norsk rett gjennom tidligere direktiver. Som en følge av direktivenes detaljgrad,  og formålet om
harmonisering av de finansielle markedene i EU/EØS-området,  må det imidlertid gjøres en del
endringer i gjeldende norsk regulering.

I høringsbrevet er det bedt om at det gis separate merknader til Ø og transparenoydirektivet.
Fordi disse direktivene har som hovedformål å  sikre verdipapirmarkedes effektivitet, integritet og
oversiktelighet,  samt bedre investorenes trygghet og sikre disses tillit til europeiske
finansmarkeder,  ser Konkurransetilsynet det som lite hensiktsmessig å skulle kommentere
reglene i detalj.
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Konkurransetilsynet påpeker at tilsynet er generelt positiv til at det gjennomføres en endring i
norsk regelverk med sikte på å oppnå økt harmonisering med EU/EØS-regelverket for finansielle
markeder.  I den grad det tas sikte på å innføre strengere regler i Norge enn det EU legger opp til,
bør det tas hensyn til de konkurransemessige konsekvensene av dette.  Dette gjelder særlig med
tanke atregelverket i lys av økt hjemstatsregulering bør sikre like vilkår for markedstilgang og
atferd for foretak i ulike EU/EØS-stater.
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