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Disposisjon 

I. Norsk gjennomføring i nasjonal rett – status   

II. Når blir MiFID II tatt inn i EØS-avtalen? 

III. MIFID II – regelverket utpensles fortsatt på nivå 3  

IV. Noen særtemaer av mer nasjonal karakter 
- Agenter  

- Bransjeregulering av egenhandel  
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MiFID II – status i norsk rett

• MIFID II ble hasteinnført i norsk rett ved tre midlertidige forskrifter fastsatt hhv. 

4. og 20. desember 2017. Tilsvarer 50 (!) EU-rettsakter fra nivå 1 og 2. 

• Fra Finans Norges høringsuttalelse 27.04.18: 

«Finans Norge vil fremheve at det - gode intensjoner til tross – har klare rettssikkerhetsmessige utfordringer at et 

omfattende regelverk blir vedtatt uten at Stortinget har blitt involvert i behandlingen. Det er videre uvanlig at et så 

betydelig regelverk fastsettes uten verken forutgående høring eller noen form for veiledning i etterkant, ref. 

utredningsinstruksen. Hovedrettsaktene i MiFID II/MiFIR ble vedtatt allerede for om lag fire år siden og andre 

sammenlignbare land har for lengst klart å gjennomføre regelverket. 

• Lov 15.06.18 nr. 35 om endringer av verdipapirhandelloven og opphevelse av 

børsloven. Ikrafttreden ikke fastsatt, men trolig 2019.  

• Gjeldende rettstilstand: vphl + forskrift lever side om side med MiFID II 

forskriftene. Hva gjelder ved motstrid? 
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https://www.finansnorge.no/contentassets/d7b1da16802d4de8ab6779fdb2e8d1bb/horing---gjennomforing-av-utfyllende-rettsakter-for-mifid-ii.pdf
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Sentrale forarbeider til «ny» vphl

• Verdipapirlovutvalgets utredning og 

Finansdepartementets lovforslag 

• Høydepunkter fra Prop. 77. L:

- Korte drøftelser. Understreker direktivnær

gjennomføring. 

- div. språklige endringer uten materiell betydning 

- viktig drøftelse av regulering av provisjoner 

- lydopptak: viktig avklaring ift. GDPR

- særregler om marginsikkerhet oppheves
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Hvilken status har norske forarbeider til et 

fullharmonisert EU-regelverk 

• Norske forarbeider fortsatt utgangspunkt for tolkning av norske regler. Når 
regelverket gjennomfører EU-rett er imidlertid «kilden» EU-reglene.

• Folkerettslige tekster har ikke forarbeider tilsvarende norsk rett. Hva gjelder da:

- Fortalen i direktiv og forordninger 

- Mer av etterfølgende tolkninger: Q&A,  retningslinjer på nivå 3, etterlevelseskontroll på nivå 4

- ECJ er øverste fortolker

• Hvilken rolle og betydning har gjennomføring i EØS?
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MiFID II – status EØS-avtalen 

• Hvorfor er EØS-avtalen lenken til 

norsk gjennomføring? 

• Etter tilsynsfloken en stor «backlog»  

og hundretalls rettsakter fortsatt i kø

• Våren 2018: BRRD, UCITS V og

EMIR tatt inn. MiFID II/MiFIR?
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MiFID II – prosesser i EU 
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• Regelverksproduksjonen har flyttet til nivå 3

• ESMA er den sentrale kilden, bl.a:  

- Rapport om automatiserte råd 05.09.18

- Retningslinjer om egnethetstesting 28.05.18 

- Omfattende Q&A om MiFID II/MiFIR oppdatert 12.07.18  

- Generelt et annet detaljnivå enn norsk rettstradisjon. 

- Eks utkast til nye retningslinjer fra EBA og ESMA om 
egnethetskrav for ledelse, styremedlemmer og 
nøkkelpersonell.  
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Nye krav til egnethet- fra prinsipper til detaljer   
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ESMA og EBAs retningslinjer om egnethet 

• Publisert 26.09.17 

• Skulle tre i kraft 01.07.18, men ikke vedtatt

• Bakgrunn: MiFID II, CRD IV

• + finanskrisen 

• 131 sider totalt 
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Utkast til nye retningslinjer om utkontraktering   

• Nye EU retningslinjer fra EBA  om «outsourcing» på høring. Vedtas vinteren 2019

• Annen avgrensning enn norske regelverk: 

- meldeplikt for «Critical and important functions»

- Ikke ex ante godkjenning.  

• Krav til internt register over all utkontraktering. Utfyllende krav til interne retningslinjer og 
kompetanse internt, krav til kontrakter, «exit strategier», utkontraktering til sky m.m. 

• Understreker forskjell på utkontraktering internt i konsern + proporsjonalitet 

Betydelige dokumentasjonskrav for europeiske banker   
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Andre nasjonale endringer i støpeskjeen 
• I dag regulering av agenter i vphl § 10-16 + forskrift § 10-42 til 10-46. Bl.a. 

begrensning i antall agenter pr. konsesjon. Særnorske regler begrunnet i 

investorbeskyttelse. 

• Viktig unntak for kredittinstitusjoner 

• Vurdert av Verdipapirlovutvalget i NOU 2018: 1, se pkt. 6.13.2 s. 64-65

«Utvalget anser at de særnorske bestemmelsene på dette området er godt begrunnet i hensynet til 

investorbeskyttelse, og er ikke kjent med forhold som tilsier at det er behov for endringer i gjeldende rett på 

dette punkt. Utvalget foreslår at gjeldende bestemmelser videreføres i nye §§ 10-8 til 10-12 i 

verdipapirforskriften.» 

• Men: Utredning fra  Finanstilsynet med frist 1. oktober 2018. 
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Andre nasjonale endringer i støpeskjeen 
• De særnorske egenhandelsreglene i kap. 8 oppheves i ny vphl. Kom i tillegg 

til kravet om interne retningslinjer jf. § 9-11.  

• Sjablongmessige regler innført før MiFID fjernt fra direktivnær implementering. 

Eksempel på «Goldplating».      

• Prop. 77 L (2017-2018) pkt. 5.2.7.5 s. 54:

«Departementet viser til at bestemmelsene i MiFID II dekker flere av de kravene som ligger inne i det 

gjeldende norske regelverket for ansattes egenhandel i verdipapirhandelloven kapittel 8, men slik at 

regelverket i MiFID II generelt legger opp til at det er foretakene selv som må fastsette interne regler for 

ansattes egenhandel. 

• Bransjeregler i regi av VPFF og VFF i støpeskjeen. Finans Norge standard? 
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