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Artykuł 47 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie 
rynków instrumentów finansowych upoważnia każde z państw członkowskich do nadania statusu „rynku 
regulowanego” tym rynkom utworzonym na jego terytorium, które spełniają wymogi określone 
w odpowiednich przepisach krajowych. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE „rynek regulowany” oznacza wielostronny system 
realizowany i/lub zarządzany przez podmiot gospodarczy, który kojarzy lub ułatwia kojarzenie wielu trans
akcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych – w systemie i zgodnie z regułami innymi niż uzna
niowe – w sposób skutkujący zawarciem kontraktu dotyczącego instrumentów finansowych dopuszczonych 
do obrotu na podstawie reguł i/lub systemów oraz które są uprawnione i funkcjonują w sposób systema
tyczny, zgodnie z przepisami tytułu III dyrektywy. 

Artykuł 47 dyrektywy 2004/39/WE nakłada na każde państwo członkowskie obowiązek opracowania 
i aktualizowania wykazu rynków regulowanych uznawanych przez to państwo członkowskie. Wykaz ten 
powinien zostać przekazany pozostałym państwom członkowskim oraz Komisji. Na mocy tego samego 
artykułu Komisja ma obowiązek corocznego ogłaszania wykazu rynków regulowanych, o istnieniu których 
została poinformowana, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Zgodnie z ust. 6 lit. b) protokołu 1 do Porozumienia EOG wymagane jest, by w przypadku, gdy zgodnie 
z aktem prawnym określone dane, procedury, sprawozdania i tym podobne mają zostać opublikowane 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, to odpowiednie informacje dotyczące Państw EFTA należy opub
likować w jego oddzielnej sekcji. 

Niniejszy wykaz został sporządzony przez Stały Komitet Państw EFTA na podstawie informacji dostarczo
nych przez państwa EFTA, których to dotyczy. Wykaz zawiera nazwy poszczególnych rynków uznanych 
przez właściwe władze krajowe za zgodne z definicją „rynku regulowanego” na dzień 31 grudnia 2009 r. 
Wskazano w nim także podmiot odpowiedzialny za zarządzanie tymi rynkami oraz właściwy organ 
odpowiedzialny za wydawanie bądź zatwierdzanie regulaminu rynku. 

Państwo Nazwa rynku regulowanego Podmiot zarządzający 
Właściwy organ zatwierdzający 

rynek i sprawujący nad nim 
nadzór 

Islandia 1. Kauphöll Íslands (Islandzka Giełda 
Papierów Wartościowych) (rynek regulo
wany) 
First North (wielostronna platforma 
obrotu) 

Nasdaq OMX Fjármálaeftirlitið (Urząd 
Nadzoru Finansowego) 

Liechtenstein nie dotyczy (*) nie dotyczy (*) nie dotyczy (*) 

Norwegia 1. Oslo Stock Exchange (Giełda Papierów 
Wartościowych w Oslo – notowania 
urzędowe) 
— rynek akcji 
— rynek finansowych instrumentów 

pochodnych 
— rynek obligacji 

Oslo Børs ASA Finanstilsynet (Norweski 
Urząd Nadzoru Finanso
wego) 

2. Oslo Axess 
— rynek akcji 

Oslo Børs ASA 

3. Nord Pool (notowania urzędowe) 
— rynek towarowych instrumentów 

pochodnych 

Nord Pool ASA
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Państwo Nazwa rynku regulowanego Podmiot zarządzający 
Właściwy organ zatwierdzający 

rynek i sprawujący nad nim 
nadzór 

4. Imarex 
— rynek towarowych instrumentów 

pochodnych 

Imarex ASA 

5. Fish Pool 
— rynek towarowych instrumentów 

pochodnych 

Fish Pool ASA 

(*) W Liechtensteinie nie ma rynku ani giełdy papierów wartościowych.
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