
t!!!

FINANSTILSYNET
THE =\NANC,IA\  SUPFRV sow
AUTHOFHTV OF NORWAY

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030 OSLO

DATO

i 29.07.2016

VÅR REFERANSE

16/5209

DERES  REFERANSE

16/1861

HØRING  -  Gjennomføring av  EUs finanstilsynssystem og shortsaigordningen,

EMIR,  AIFM-direktivet og endringer  om  kredittvurderingsbyråer

1. Innledning

Det vises til Fiiiansdepatterirerrtets høringsbrev av 10. mai 2016.

En rekke av departcnieritcts forslag til rcgelendririger er av teknisk karakter og vil ikke

korn rnenteres.

l punkt  2  iredenfor omtales forslagene til unntak fra taushetsplikt. i punkt  3  reglene om

kredittvurderirigsbyråer og i punkt 4 reglene om shortsalg.  ElVllR  er orntalt i punkt 5.

2. Unntak fra taushetsplikt

l fnanstilsyirsloveri  §  7 foreslås det en presisering av at Finanstilsynets taushetsplikt ikke gjelder

overfor de europeiske tilsynsinyndiglietene.  ESRB  eller  EFTAs  overvåkirigsorgari. Lignende regler

om unntak fra taushetsplikt er foreslått i lov om EØS Finanstilsyn. lov om kredittvurderingsbyråer

og lov om forvaltning av alternative investeringsfond. l lov om EØS Finanstilsyn  §  5 og lov om

kredittvurderingsbyråer § 3 er unntaket knyttet til opplysninger som ELI-niyndiglreteiie kan kreve

etter de relevante EU-torordriirigene. l lov om forvaltning av alternative investeringsfond § ‘)»6 er

imidlertid unntaket utformet helt generelt.

Det følger av forskrift av 20. november 1998 om utveksling av opplysninger med

tilsynsmyndigheter fra land i og utenfor EØS-området at Finanstilsynet ved utlevering av

opplysninger' til andre lands inyndigheter bl.a. skal stille vilkår om at (rpplyfsiiirigerie bare skal

brukes til å utføre tilsynsoppgaver. Etter Finanstilsynets niening bør de ulike unntakene fra

taushetsplikt "hannoniseres" slik at det ikke trppstår' tvil om hvor langt unnlakene går.

Etter forslaget til lov om alternative irivesteringsfoiid  §  9-5 er det et unntak fra taushetsplikt når

vedkommende niyndighet "på det tidspunkt den oversender opplysningene" angir at de kan gis

FINANSTILSYNET

Reviersiredet  3

Postboks  1187  Sentrum

0107Oslo

Saksbehandler

Lisbeth Strand

Dir.  N. 22 93 99 49

Telefon  22 93 98 00

Telefaks  22  63 02 26

p0st@finaristllsynei.no

www.hnansl<lsyneLno



FINANSTILSYNET SlDE  2  AV  4

videre. Finanstilsynet antar at bestemmelsen ikke er til hinder for at saintykke gis på et senere

tidspunkt.

3. Kredittvurderingsbyråer

Det følger av CRA~forordiiingen artikkel 36 at nasjonale niyndighetei' skal ba regler om sanksjoner

ved overtredelse av forordningens artikkel 4 nr. l. Artikkel 4 nr. l stiller krav til at mennere angitt

institusjoner bare skal benytte kredittvurderinger som er gitt av kredittvurderingsbyråer som er

etablert i EØS-onirådet og registrert hos ESMA.

Sektorltnfgivniiigen har bestemmelser om tilsynstiltak og sanksjoner i tilfeller der institusjonen soin

angitt i CRA-forordningen 'artikkel 4 nr. 1 ikke oppfyller sine plikter etter regelverket. l lov om

kredittvurderingsbyrñer  §  6 foreslâr departementet i tillegg en bestemmelse om at Finanstilsynet kan

ilegge foretak overtredelsesgebyfi' ved overtredelse av bestemmelsen. Finanstilsynet har ikke gjort

noen vurdering av livor praktisk bruk av overtredelsesgebyi' vil være ved brudd på den nevnte

bestemmelsen.

4. Sllortsalg

Finansdepartementets forslag bygger på Finanstilsynets liøringsnotat fra 2013.

Etter sliortsalgforordningeiis artikkel 41 skal inedlemsstatene fastsette sanksjoner og

forvaltningsmessige tiltak for brudd på forordningens bestemmelser. Tiltakene skal være effektive.

stå i forhold til tivertredelseii samt virke avfskrekkeiirle. Finansdepartementet foreslâr. i tråd med

Finanstilsynets forslag, at Finanstilsynet gis hjemmel til å ilegge oveitredelsesgebjvr ved

overtredelse av shortsalgforordningens artikkel 5 til l 1 (om rappoiteringsplikt) jf. utkastet til

verdipapirliandelloven (vphl.)  §  17-4 (1).

Etter vphl. § 17-2 (1 l kan Finanstilsynet pålegge vfirinirigsavståelse ved brudd på forbudet mot

udekket shortsalg. Pålegg om vinningsavståelse “gjenopprettefl den økonomiske situasjonen for

vedkommende som har overtrådt forbudet mot udekket shortsalg. Det er imidlertid ingen sanksjon.
Overtredelsen kan straffes med bøter eller fengsel i inntil l år. Finanstilsynet har gitt pålegg om

vinningsavstáelse i en rekke tilfeller. Tilsynet har imidlertid ikke anmeldt de aktuelle sakene.

Oversikter fra ESMA viser at de fleste av EUs inedleinsstater. herunder Sverige og Finland. har

gjennomfsart shortsalgforordriingeiis krav til effektive tiltak ved å gi nasjonale tilsynsmyndigheter

koinpetanse til å ilegge gebyrer også ved overtredelse 'av forbudet mot udekket shortsalg.

Etter av Finanstilsynets utarbeidet liorirtgsnotatet i 2013. har det vaert en utvikling i myndighetenes

vurdering av administrative sanksjoner. l forvaltningsloven er det gitt nye generelle regler om

administrative sanksjoner. Finanstilsynet har foreslått administrative sanksjoner på verdipapirfond-

canirådet og tilsvarende vurderes av verdipapirhandellovutval get på verdipapironirådet.

Finanstilsynet mener at det vil være i sainsvar med denne utviklingen at Finanstilsynet gis lijeinmel

til å ilegge tiveitredelsesgebyr også ved brudd på shortsalgforordiiiiigens bestemmelser om udekket

shortsalg. Finanstilsynet foreslår derfor at det også tas inn en lienvisning til forordningens artikkel
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12-15  i  utkastet til vphl.  §  l7—4  (  1). En slik henvisning bør også tas inn i utkastet § 17-3 (2) nr. 6,

slik at straff er forbeholdt grove eller gjerrtatte overtredelser.

l tillegg til ovenstående påpeker Finanstilsynet at det må gjøres enkelte tekniskejusteringer av

henvisningene i lovens bestemmelser. l forslaget til vphl.  §  17-3 (2) nr. 1 må henvisningen til § 3-

14 (fØTSlC linje) tas ut. Videre må henvisningen til vphl. § 10-4 (andre linje) tas ut da denne

bestemmelsen skal oppheves.

5. EMIR

Departementets lovforslag bygger på forslag utarbeidet av 'arbeidsgruppen nedsatt av Finanstilsynet.

Arbeidsgruppen avla sin rapport for endelig løsning for EØS-tilpasning til EUs tilsynsrrtyndigheter

var avklart. og departementets forslag tar hensyn til den frernforhandletle løsningen. l tillegg har det

blitt gjennomført andre lovendringer siden arbeidsgruppen avla sin rapport. og dette rnedfører også

at det er foretatt justeringer' i forhold til arbeidsgruppens lovforslag.

l rnotsetning til arbeidsgruppen foreslår departementet ingen videreføring av vphl.  §  13-5 om hvilke

foretak som kan delta i rnotpartsordrtirrgert på vegne av kunder. Nzennere begrunnelse for

opprettholdelse av bestemmelsen følger av arbeidsgruppens første delrapport. og er gjengitt i Prop

87  L  (2013-2014) pkt 13.102.  EMlR  stiller krav til deltaker-ei rnotpartsordrringer. men ikke særlige

krav knyttet til deltakelse på vegne av andre. EMlR stiller krav om at sentrale rnotparter må være

godkjent som et oppgjørssy'stern etter direktiv 98/'26/'EF (finalitetsdirektivet). l de fleste land i EU er

det kun verdipapirforetak og kredittinstitusjoner sorn kan være deltakere i et

verdipapiroppgjrnrssystem. og det følger derfor at deltakere i rnotpartsordninger kun kan være disse

institusjonstypene. Norsk gjennomføring av nevnte direktiv i lov om betalingssysterner. har

imidlertid ikke tilsvarende krav til deltakerne slik at dette også kan være foretak som ikke er

underlagt frnansregtrleringeri. Dette tilsier' at verdipapirhandellovens  §  13-5 bør videreføres.

I forslaget til endring i vphl. § 15-2, antar lfinanstilsynet at det skal stå "§l5—2 første ledd /mm

pzmktum  skal lyde". ettersom resten av § 15-2 vel ikke skal oppheves.

Arbeidsgruppens forslag til nytt g' 15-7 niende ledd er ikke med i departementets lovforslag. Etter

forslaget kunne Finanstilsynet pålegge enhver  å  gi opplysninger' som tilsynet krever for

gjennomføringen av tilsynet. Gitt at errdringerr ikke er begrunnet i ltørirtgsrrotatet. kan Finanstilsynet

vanskelig vurdere om dette er tilsiktet eller ikke.

l  §  l7-l nytt femte ledd er foreslått at rnuligheten for åpålegge løpende rnulkt inntil forhold er

rettet, kun knytter seg til fttrsømrnelse av plikter etter § 3-1. EMlR artikkel 26~50. Øvrige

sanksjonsbesternrnelser knytter seg både til nevnte artikler, men også til artikkel 4-13.

Finanstilsynet antar at løpende mulkt vil være et effektivt sanksjonsrniddel (wgså ved brudd på

plikter som gjelder ikke-finansielle rnotparter. Dette er foretak som ikke er under generelt tilsyn av

Finanstilsynets og dermed ikke orntattes av tilsynsloven. Finanstilsynet mener derfor at

virkeområdet for denne sanksjonsbesternmelsen bør være det samme som for øvrige

sanksjonsbesternrtrelser.
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For sanksjoner som gjelder sentrale motparten; er det i departementets forslag avgrenset til artiklene

26-50 i EMlR. Denne avgrensningen irinebcerei* at bestemmelsenei EMLRs Avdeling V

Sanwirkingsavmlex-_ artiklene 5  I  -54. ikke er sanksjonett. Bestemmelscite knytter seg til dc krav

soin påligger en Sentral iiiotjnart som irmgår sainvirkingsavtale med en annen sentral motpart. og

omfatter bl.a. egne krav om risikohåiidtering. inarginstillelse inellom sentrale timmar-ter 50m inngår-

slik avtale og ikke minst krav om godkjenning av sainvirkingsavftaler . Finanstilsynet mener at også

overtredelse av tltSse bestemmelsene bor kunne sanksjoneres. Der det i forslaget henvises til

artiklene 26-50 hm det tlerfoi' stå 26-54 (jf. 1ovutkastct§ l7-l nytt femte ledd. e' l7-3 annet ledd og
§  17-4 iiytt femte 1edd)_

Departementets foreslår et "nytt" tredje ledd i betalingssystemloven § 4-4. Finanstilsynet antar at

bcstemmelscn skal erstatte gjeldende annet ledd.

(i. Finanstilsynets kontroll med "tvangsgrunnlagets ekthct"

l utkastet til lov om kredittvurderiiigsbyrâei' § 5 og Vlfilll- s* 13-6 lÖTCSlåS (let at Flhanstilsvnct skal
fore kontroll med tvangsgrunnlagets ekthet etter reglene om tvangsfullbyrdelse som felger av

henholdsvis kredittvurtferingsbyråforordiiingen og EMIR. Bla. skal Finanstilsynet prøve "ekthctcn"
av et vedtaik fra EFlAs overvåkningsorgan om oveitredelsesgebyr eller tvangsmulkt. Tilsynet antar

at det i Svzerl få tilfeller' vil vaere aktuelt at EFT/\s overvåkningsorgan vil fatte vedtak, Ettersom den
nevnte kontrollen bare vil iiinebære en bekreftelse på at det er EFTAs overvåkningsorgan som har
fattet et eventuelt vedtak. vil kontrollen ikke innebære noe skjonn. Finanstilsynet stiller likevel

spørsmål Ved Om Ikke kontrollen bør foretas av Finansdepartementet. ettersom tilsynet kan være
adressz1tfn1' de aktuelle vedtakene,

For Finanstilsynet

Emil Steffensen

direktør. bank- mg forsikringstilsyn Lisbeth Strand

internasjonal koordinator

Dokumeflfef SF Qodkiefil elektronisk og har derfor ikke /tándskrevrie signaturer.


