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Høring – norsk gjennomføring av direktiv (EU) 2021/338
Finans Norge viser til departementets høringsbrev 1. juli 2021 vedrørende gjennomføring av
direktiv (EU) 2021/338 i norsk rett. Direktivet gjør endringer i direktiv 2014/65/EU (MiFID II),
samt noen tekniske endringer i direktiv 2013/36 (CRD IV).
Endringsdirektivet innfører i hovedsak enkelte administrative lettelser ved handel i finansielle
instrumenter, bl.a. ved å fjerne informasjonskrav mv. som ikke vurderes å gi nevneverdig
investorbeskyttelse. I tillegg forenkles bl.a. rapporteringsplikten for handel i derivater og
utslippskvoter. Det er ikke nasjonale valg knyttet til gjennomføringen av direktivendringene,
som i norsk rett må gjennomføres i verdipapirhandelloven. For å sikre en konsistent
regelteknikk - slik at de nye endringene er best mulig tilpasset verdipapirhandellovens
oppbygning og språkdrakt – bygger forslaget til lovtekster i stor grad på teksten i direktivet.
Finans Norge støtter en slik redaksjonell tilnærming til gjennomføringen. MiFID II-regelverket
består av en blanding av direktiver og forordninger som står i nært forhold til hverandre.
Som Verdipapirlovutvalget understreket i NOU 2017:1 pkt. 1.3.2.2, gir det en bedre
sammenheng mellom de ulike delene av lov- og forskriftsverket, dersom lovens ordlyd legges
nærmere opp mot ordlyden i direktivene. Ordlyden i loven vil på denne måten harmonere
bedre med ordlyden i forordninger som utfyller og presiserer regler i hovedrettsaktene, samt
eventuelle tolkningsuttalelser og retningslinjer fra EU. For norske markedsaktører bidrar
dette til at regelverket ikke bare materielt speiler de harmoniserte folkerettslige
forpliktelsene, men at det også redaksjonelt fremstår som et likelydende regelverk.
For øvrig har vi ingen merknader til forslaget på høring.
Med vennlig hilsen
Finans Norge
Sign.
Carl Flock
juridisk direktør
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