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Samtykke til
1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen
om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene
som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter,
2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser
med direkte virkning i Norge til EFTAs
overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved
fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning
(EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014
og forordning (EU) nr. 2015/2365
Tilråding fra Utenriksdepartementet 15. april 2016,
godkjent i statsråd samme dag.
(Regjeringen Solberg)

1 Innledning
Den internasjonale finanskrisen i 2008 ledet til
mer omfattende regulering og tilsyn med finanssektoren i Europa og USA. For å styrke arbeidet i
EU med makrotilsyn, finansiell stabilitet og et velfungerende finansmarked, vedtok Rådet og Europa-

parlamentet i november 2010 fire forordninger
som etablerte et nytt europeisk finanstilsynssys
tem. Det nye europeiske finanstilsynssystemet
består av de nasjonale finanstilsynene sammen
med følgende fire nye institusjoner:
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–
–

–
–

Den europeiske banktilsynsmyndighet (The
European Banking Authority – EBA)
Den europeiske tilsynsmyndighet for forsik
ring og tjenestepensjon (The European Insu
rance and Occupational Pensions Authority –
EIOPA),
Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns
myndighet (The European Securities and
Markets Authority – ESMA),
Det europeiske råd for systemrisiko (The
European Systemic Risk Board – ESRB).

De tre forordningene som etablerer henholdsvis
EBA, EIOPA og ESMA (heretter samlet kalt EU
tilsynsforordningene) trådte i kraft i EU 1. januar
2011. Forordningen som etablerer ESRB trådte i
kraft 16. desember 2010. Disse fire forordningene
er ansett EØS-relevante, og det er utarbeidet
utkast til fire EØS-komitébeslutninger om innlem
melse i EØS-avtalen av forordningene.
EU har, etter etableringen av det europeiske
finanstilsynssystemet, vedtatt et stort antall rettsak
ter på finansmarkedsområdet med bestemmelser
som bygger videre på EU-tilsynsforordningene og/
eller ESRB-forordningen. Samtidig med utarbeidel
sen av utkast til EØS-komitébeslutninger for å innlemme de tre EU-tilsynsforordningene og ESRB
forordningen i EØS-avtalen, er det utarbeidet utkast
til fire EØS-komitébeslutninger om innlemmelse av
et utvalg øvrige rettsakter som har sammenheng
med de tre EU-tilsynsforordningene ved at de på
ulike måter overfører kompetanse fra nasjonale
myndigheter til EBA, EIOPA eller ESMA.
Regjeringen ber nå om Stortingets samtykke
til deltakelse i åtte EØS-komitébeslutninger om
innlemmelse i EØS-avtalen av:
– forordning (EU) nr. 1093/2010 om etablering
av Den europeiske banktilsynsmyndighet
(EBA-forordningen),
– forordning (EU) nr. 1094/2010 om etablering av
Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring
og tjenestepensjon (EIOPA-forordningen),
– forordning (EU) nr. 1095/2010 om opprettelse
av Den europeiske verdipapir- og markedstil
synsmyndighet (ESMA-forordningen),
– forordning (EU) nr. 1092/2010 om etablering
av Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB
forordningen),
– forordning (EU) nr. 513/2011 (CRA II) og for
ordning (EU) nr. 462/2013 (CRA III) om
endringer i forordning (EU) nr. 1060/2009 om
kredittvurderingsbyråer (Credit Rating Agen
cies) (CRA-forordningen),
– forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-deriva
ter, sentrale motparter og transaksjonsregistre

–

–

(European Market Infrastructure Regulation –
EMIR),
forordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og
visse sider ved kredittbytteavtaler (shortsalg
forordningen), med enkelte tilhørende dele
gerte rettsakter, og
direktiv 2011/61/EU om forvaltere av alterna
tive investeringsfond (AIFM-direktivet), med
enkelte tilhørende delegerte rettsakter.

Flere av EØS-komitébeslutningene innebærer at
myndighet på enkelte avgrensede områder blir
overført fra norske myndigheter til EFTAs over
våkingsorgan, og i forlengelsen av dette blir
domsmyndighet overført til EFTA-domstolen.
Denne myndighetsoverføringen vurderes som
mer enn lite inngripende, jf. nærmere omtale i
kapittel 10. Det bes derfor om Stortingets sam
tykke til deltakelse i EØS-komiteens beslutninger
i medhold av Grunnloven § 115. Grunnloven § 115
(den gang § 93) er tidligere benyttet en gang ved
inngåelse av EØS-avtalen på grunn av kompetan
sen som ble overført til EFTAs overvåkingsorgan
og EFTA-domstolen på konkurranseområdet.
Beslutningene i EØS-komiteen er foreløpig
ikke fattet. Utkastene til EØS-komitébeslutninger
er til behandling i EUs organer og i de to andre
EØS/EFTA-statene. For at Norge ikke skal for
sinke ikrafttredelsen av de ovennevnte beslutnin
gene, legges det opp til at Stortingets samtykke
innhentes før beslutningene er fattet i EØS-komi
teen. Det er ventet at det ikke vil bli vesentlige
endringer i de endelige beslutningene i EØS
komiteen. Dersom de endelige beslutningene
skulle avvike vesentlig fra utkastene som er lagt
frem i denne proposisjonen, vil saken igjen bli lagt
frem for Stortinget.
Utkastene til de ovennevnte EØS-komité
beslutningene i uoffisiell norsk oversettelse, og
uoffisielle norske oversettelser av rettsaktene som
er omfattet av de samme EØS-komitébeslutnin
gene, følger som trykte vedlegg (vedlegg 2 og 4)
til proposisjonen.
Gjennomføringen i norsk rett av rettsaktene
som omfattes av EØS-komitébeslutningene vil,
med enkelte unntak, kreve lovendringer. Finans
departementet vil fremme proposisjoner med lov
forslag så raskt som mulig.
Det foreligger om lag 180 andre EØS-rele
vante rettsakter på finansmarkedsområdet, som
hittil ikke er tatt inn i EØS-avtalen i påvente av en
avklaring av EØS/EFTA-statenes deltakelse i
EUs finanstilsynssystem. Av disse er det identifi
sert ytterligere tre rettsakter hvor tilpasninger
som innebærer overføring av myndighet til
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EFTAs overvåkingsorgan vil bli aktuelt. Dette
gjelder:
– forordning (EU) nr. 2015/2365 om gjennom
siktighet ved verdipapirfinansieringstransak
sjoner (Securities Financing Transactions Regu
lation – SFTR),
– forordning (EU) nr. 600/2014 om Markeder for
finansielle instrumenter (Markets in Financial
Instruments Regulation – MiFIR), og
– forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumen
ter med sentral informasjon om sammensatte
og forsikringsbaserte investeringsprodukter til
forbrukere (Packaged Retail and Insurancebased Investment Products – PRIIPs-forordnin
gen).
Regjeringen foreslår at Stortinget, samtidig med
samtykke til deltakelse i de angitte åtte EØS
komitébeslutningene i medhold av Grunnloven
§ 115, også samtykker til tilpasninger til enkelt
bestemmelser om overføring av myndighet i disse
tre rettsaktene. Det er foreløpig ikke utferdiget
EØS-komitébeslutninger for disse rettsaktene.
EØS-komitébeslutningene om innlemmelse av
disse rettsaktene i EØS-avtalen vil senere bli fore
lagt Stortinget med anmodning om samtykke i
medhold av Grunnloven § 26 annet ledd. Det vises
til nærmere redegjørelse i kapittel 10.6.3 og 10.7.3
nedenfor.
Parallelt med arbeidet med utkastene til EØS
komitébeslutningene har EØS/EFTA-statene for
handlet frem en ny artikkel 25a og en ny protokoll
8 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse
av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA).
Den nye bestemmelsen og den nye protokollen
gir nærmere retningslinjer for EFTAs over
våkingsorgans arbeid basert på den nye kompe

tansen EFTAs overvåkingsorgan blir tilført gjen
nom EØS-tilpasningene til de nevnte rettsaktene.
Utenriksdepartement legger frem en egen propo
sisjon om samtykke til inngåelse av avtale om
endringer i ODA, Prop. 101 S (2015–2016).
Sammen med utkastet til EØS-komitébeslut
ning for CRA II og III er det også utarbeidet et
utkast til EØS-komitébeslutning om å ta delegerte
rettsakter til CRA-forordningen inn i EØS-avtalen.
Denne EØS-komitébeslutningen vurderes imidler
tid ikke å kreve samtykke fra Stortinget, men
omtales likevel enkelte steder for helhetens skyld.
Nedenfor i denne proposisjonen gis det innled
ningsvis (kapittel 2) en oversikt over prinsippene
som ligger til grunn for EØS-tilpasningene i oven
nevnte utkast til EØS-komitébeslutninger, herunder behovet for EØS-tilpasninger og forhand
lingsprosessen som førte frem til prinsippene.
Deretter omtales de enkelte rettsaktene og utkast
til EØS-komitébeslutninger nærmere (kapittel 3–
8).
I kapittel 9 gis den en omtale av den nye rollen
EFTAs overvåkingsorgan vil få som følge av EØS
tilpasningene i ovennevnte utkast til EØS-komité
beslutninger.
I kapittel 10 drøftes konstitusjonelle forhold og
samtykke til overføring av myndighet gjennom
deltakelsen i de ovennevnte EØS-komitébeslutnin
ger, samt samtykke til overføring av myndighet
gjennom tilsvarende tilpasninger til enkelte
bestemmelser i tre rettsakter som det foreløpig
ikke er utarbeidet utkast til EØS-komitébeslutnin
ger for.
Deretter følger omtale av behov for lov
endringer (kapittel 11), økonomiske og admini
strative konsekvenser (kapittel 12), og konklusjon
og tilrådning (kapittel 13).
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2 Prinsipper for EØS-tilpasning til regelverket om EUs
tilsynsmyndigheter
2.1

Bakgrunn og behovet for
innlemmelse i EØS-avtalen

Felles forståelse og homogen anvendelse av regel
verket på finansmarkedsområdet forutsetter tett
samarbeid mellom nasjonale tilsynsmyndigheter i
hele EØS-området. Den europeiske banktilsyns
myndigheten (EBA), Den europeiske tilsynsmyn
digheten for forsikring og tjenestepensjon
(EIOPA) og Den europeiske verdipapir- og mar
kedstilsynsmyndigheten (ESMA) (heretter sam
let omtalt som «EUs tilsynsmyndigheter» eller
«EU-tilsynsmyndighetene»), skal bidra til ensartet
tilsynspraksis og et felles europeisk regelverk ved
å gi anbefalinger og retningslinjer for nasjonalt til
synsarbeid, og ved å utarbeide forslag til utfyl
lende regelverk som kan fastsettes av Kommisjo
nen med hjemmel i direktiver og forordninger
fastsatt av Rådet og Parlamentet. EUs tilsyns
myndigheter er en videreutvikling av det tidligere
omfattende samarbeidet mellom de nasjonale til
synsmyndighetene i EUs medlemsstater gjen
nom tre faste komiteer for hhv. banktilsyn
(CEBS), forsikrings- og pensjonstilsyn (CEIOPS)
og verdipapirtilsyn (CESR).
I enkelte særskilte tilfeller kan EUs tilsyns
myndigheter fatte vedtak som er bindende for
medlemsstatene eller direkte bindende for finans
markedsdeltakere1 i medlemsstatene. Vedtaks
kompetansen er sekundær, og forutsetter at nasjo
nale tilsynsmyndigheter i medlemsstatene har latt
være å følge en konkret anbefaling eller et pålegg
fra den relevante EU-tilsynsmyndigheten, eller at
megling mellom nasjonale tilsynsmyndigheter
ikke har lyktes.
For enkelte særskilte typer institusjoner (kre
dittvurderingsbyråer og transaksjonsregistre) har
EUs medlemsstater i egne rettsakter overlatt auto
risasjon og tilsyn til ESMA. Øvrige finansinstitu
sjoner er underlagt autorisasjon og tilsyn fra
1

Med finansmarkedsdeltakere menes finansinstitusjoner
eller andre fysiske eller juridiske personer som kravene i
finansmarkedslovgivningen får anvendelse overfor. Se nær
mere omtale nedenfor under punkt 3.2.3.

nasjonale tilsynsmyndigheter, med mindre EU
staten deltar i Den europeiske bankunionen.
Det europeiske rådet for systemrisiko (ESRB)
har et overordnet ansvar for overvåking av finansi
ell stabilitet og kan gi råd om tiltak for å begrense
risikooppbygging i det finansielle systemet. ESRB
har ikke kompetanse til å treffe vedtak som blir
bindende for nasjonale myndigheter eller finans
markedsdeltakere.
Landene som deltar i eurosamarbeidet har, ved
siden av det europeiske finanstilsynssystemet, også
opprettet Den europeiske bankunionen. Bank
unionen innebærer at det er etablert felles tilsyn
med og felles krisehåndtering av banker. Den euro
peiske sentralbanken overtok 4. november 2014
ansvaret for tilsynet med bankene etablert i euro
landene. Styret for den felles krisehåndteringsmyn
digheten ble oppnevnt 19. desember 2014. Kommi
sjonen har nylig også foreslått felles innskudds
garantiordning som et tredje element i Bankunio
nen. Medlemsstater i EU som ikke deltar i euroen,
kan velge å slutte seg til Bankunionen, men Bank
unionen er ikke ansett som EØS-relevant.
Det norske Finanstilsynet, samt tilsynsmyndig
hetene i Island og Liechtenstein, deltok tilnærmet
fullt ut i det tidligere samarbeidet mellom nasjonale
finanstilsyn i EU-statene i regi av de tre komiteene
CEBS, CEIOPS og CESR. Finanstilsynet har også
etter opprettelsen av de tre EU-tilsynsmyndighe
tene i 2011, på uformelt grunnlag, deltatt som
observatør i styrene i EBA, EIOPA og ESMA, og
har dessuten deltatt i det øvrige arbeidet i EU-til
synsmyndighetene. Dette innebærer deltakelse på
anslagsvis 2–300 møter i året, noe som bl.a. gir
Finanstilsynet god anledning til å sette seg inn i
kommende regelverk og tilsynspraksis og god til
gang til informasjon om risiko i foretakene og mar
kedene på tvers av landegrensene. Fortsatt norsk
deltakelse anses som viktig for tilsynsarbeidet.
Dette forutsetter imidlertid en formalisering av
EØS/EFTA-statenes tilknytning til EUs finanstil
synssystem gjennom innlemmelse i EØS-avtalen av
de fire forordningene som etablerer systemet.
Etter etableringen av det europeiske finanstil
synssystemet har EU per 15. mars 2016 vedtatt
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om lag 180 EØS-relevante rettsakter på finansmar
kedsområdet. De fleste av disse nye rettsaktene
inneholder bestemmelser som bygger videre på
EU-tilsynsforordningene og/eller ESRB-forord
ningen. EØS-tilpasningene til EUs finanstilsyns
system må avklares før disse rettsaktene kan tas
inn i EØS-avtalen. Dette innebærer at et stort
antall rettsakter «står på vent», og at det blir et
økende sprik mellom henholdsvis forpliktelsene
og rettighetene EU-statene imellom og de forplik
telsene og rettighetene Norge, Island og Liechten
stein har overfor EUs medlemsstater og hver
andre. Homogeniteten i markedet reduseres, og
det kan bli usikkerhet om fremtidige rammebe
tingelser. Norge har allerede ensidig innarbeidet
mange nye EU-regler i norsk rett. Dette er imid
lertid normalt ikke tilstrekkelig for å sikre norske
bedrifter tilgang til EUs indre marked på det aktu
elle området. Uten innlemmelse i EØS-avtalen av
de utestående rettsaktene, vil det på sikt bli van
skelig å opprettholde et velfungerende EØS-sam
arbeid for finansielle tjenester. Dersom EFTA
siden ikke følger opp regelverksutviklingen i EU
ved å ta nye relevante EU-rettsakter inn i EØS
avtalen, vil det også kunne bli reist spørsmål om
hvordan EØS-avtalen skal videreføres.
Det er derfor viktig å få innlemmet de tre EU
tilsynsforordningene og ESRB-forordningen i
EØS-avtalen. Samtidig har det vært viktig å finne
omforente EØS-tilpasninger som, innenfor EØS
avtalens system og konstitusjonelle grenser i
EØS/EFTA-statene, og på en måte som også er til
fredsstillende for EU-siden, reflekterer at de tre
EU-tilsynsmyndighetene i enkelte særskilte tilfel
ler kan fatte vedtak som er bindende for nasjonale
tilsynsmyndigheter eller for finansmarkedsdelta
kere i medlemsstatene.
Det har også vært nødvendig for EU- og
EFTA-siden å komme til enighet om prinsipper for
EØS-tilpasning til rettsakter der EUs medlemssta
ter har lagt autorisasjon av og tilsyn med enkelte
typer foretak (kredittvurderingsbyråer og transak
sjonsregistre) til en EU-tilsynsmyndighet, og for
bestemmelser i enkelte andre rettsakter på finans
markedsområdet som gir EU-tilsynsmyndighe
tene kompetanse til å gripe inn overfor markeds
deltakere innenfor rammen av EU-tilsynsforord
ningene artikkel 9 nr. 5.

2.2

Utvikling i EU mot flere byråer og
tilsyn

Opprettelsen av EUs tilsynsmyndigheter er en del
av en mer generell utvikling i EU mot større bruk

av byråer og tilsyn. Nye byråer og tilsyn spiller en
stadig viktigere rolle i politikkutforming og i gjen
nomføring av regelverk i EU. Stadig større deler
av regelverket for det indre marked er på ulike
måter knyttet opp til slike organer. Dette har
vesentlig betydning også for EØS-samarbeidet.
Utviklingen er bl.a. omtalt i NOU 2012: 2 Uten
for og innenfor, Norges avtaler med EU, pkt.
11.3.6. I Meld. St. 5 (2012–2013) ble det opplyst at
regjeringen ville arbeide for å sikre gode og prag
matiske løsninger for norsk tilknytning og del
takelse i EUs byråer og tilsyn med utgangspunkt i
de rammer og prosedyrer som er nedfelt i Grunn
loven, i to-pilarsystemet i EØS-avtalen og i Schen
gen-avtalen. Utenriks- og forsvarskomiteen sa føl
gende om dette i Innst. 227 S (2012–2013):
Komiteen registrerer at EUs byråer spiller en
stadig viktigere rolle i regelverksutviklingen
og i gjennomføringen av regelverk på nasjonalt
nivå. Det er pr. i dag etablert 35 byråer innen
EU og i tillegg seks såkalte forvaltningsbyråer
under Kommisjonens myndighet, som forval
ter ulike EU-programmer.
Komiteen har merket seg at selv om byrå
ene i utgangspunktet er tenkt å ha en begren
set formell myndighet, ser man en utvikling
hvor de i økende grad gis kompetanse til å fatte
beslutninger som er bindende for myndigheter
og bedrifter i medlemslandene. Byråene repre
senterer en viktig mulighet for Norge for del
takelse i samarbeidet. Samtidig stiller den økte
rollen til EU-byråer EØS-samarbeidet overfor
noen prinsipielle utfordringer. Komiteen mer
ker seg at regjeringen vil vurdere hvilke konse
kvenser EU-byråer og tilsyn har for deltakelse,
prosesser og politikkutforming i Norge, og
hvilken tilnærming som best kan ivareta nor
ske interesser i arbeidet opp mot disse orga
nene.
Komiteen ber regjeringen vurdere om det
kan være grunnlag for en institusjonell løsning
i tråd med to-pilar-systemet i EØS-avtalen.
EØS/EFTA-statenes deltakelse i byråer og tilsyn
ble ikke regulert ved inngåelsen av EØS-avtalen i
1992. EØS/EFTA-statene har imidlertid siden
midten av 1990-tallet forhandlet frem deltakelse i 15
byråer, i tillegg til fem forvaltningsbyråer under
programsamarbeidet.
Foruten deltakelse i tre EU-tilsynsmyndig
heter på finansmarkedsområdet er det for tiden
aktuelt med deltakelse i et byrå på energiområdet
(ACER) og et organ for elektronisk kommunika
sjon (BEREC).
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Et grunnleggende prinsipp er at EØS-samar
beidet skal videreutvikles i takt med utviklingen i
EUs indre marked for å sikre rettslig homogeni
tet. Dette er avgjørende for norsk næringslivs
mulighet til å konkurrere på mest mulig like vil
kår med næringslivet i EU-statene.
EUs byråer og tilsyn inngår som en integrert
del av EØS-samarbeidet på stadig flere områder.
Det er vanskelig å skille disse organene fra det
øvrige regelverkssamarbeidet i EU. Først når del
takelse i relevante byråer og tilsyn er sikret, er det
mulig å innlemme tilhørende regelverk på de
berørte områdene i EØS-avtalen. Dette betyr at
deltakelse er nødvendig for fortsatt å sikre en fun
gerende EØS-avtale, regelverkslikhet i EØS-områ
det og mest mulig like rammebetingelser for nor
ske bedrifter.
Det må forventes at EU vil gi byråer og tilsyn
en enda mer fremtredende rolle fremover, både i
videreutviklingen og håndhevingen av regler for
det indre marked. Dette henger både sammen
med endringer i EUs traktater og samarbeidsfor
mer, den geografiske utvidelsen av EU, samt den
sterke vektleggingen av rettslig homogenitet og
enhetlige systemer for overvåking og kontroll,
særlig etter finans- og økonomikrisen.
Denne utviklingen er kommet for å bli, må
antas å bli forsterket i fremtiden, og vil danne et
viktig premiss for det videre EØS-samarbeidet.
Norge må ha en offensiv og løsningsorientert til
nærming for å sikre deltakelse i relevante byråer
og tilsyn, selv om dette kan innebære enkelte
utfordringer av institusjonell eller rettslig karak
ter. Full deltakelse uten stemmerett må gjennom
gående være målet. Det er betydelige forskjeller i
byråenes og tilsynenes funksjon, myndighet og
rolle. Hvert enkelt tilfelle må derfor vurderes for
seg når det gjelder vilkår og rammer for innlem
melse i EØS-avtalen. Samtidig må gode løsninger i
ett tilfelle kunne være relevante for andre tilfeller.
Det er ressurs- og tidkrevende å forhandle frem
egnede løsninger. Norge og norsk næringsliv er
gjennomgående ikke tjent med at vår deltakelse i
byråer og tilsyn fastsettes, og tilhørende regel
verk innlemmes i EØS-avtalen, mange år etter at
byråene eller tilsynene og regelverket er iverksatt
i EU. Det er viktig å tilrettelegge for at disse pro
sessene ikke trekker ut i tid.

2.3

Forhandlingene om prinsipper for
EØS-tilpasninger

Det har vært komplisert og tidkrevende for EUog EFTA-siden å bli enige om prinsippene for nød

vendige EØS-tilpasninger til EUs finanstilsynssys
tem. Allerede før forslagene fra Kommisjonen til
EU-tilsynsforordningene og ESRB-forordningen
var vedtatt, tok norske myndigheter opp hvordan
tilsynsmyndighetene i de tre EØS/EFTA-statene
fortsatt skulle kunne delta i tilsynssamarbeidet.
Etter anmodning fra Finansdepartementet
høsten 2010 om en vurdering av rettslige spørs
mål knyttet til innlemmelse av EU-tilsynsforord
ningene i EØS-avtalen, konkluderte Justis- og
beredskapsdepartementets lovavdeling (Lovavde
lingen) 8. desember 2010 med at EU-tilsynsforord
ningene ikke kunne innlemmes i EØS-avtalen
med Stortingets samtykke etter Grunnloven § 26
annet ledd uten rettslig tilpasning for å ivareta de
konstitusjonelle hensyn. Lovavdelingens konklu
sjon bygget på at flere av bestemmelsene i det da
foreliggende forslaget til EBA-forordning, innebar
overføring av myndighet fra nasjonale myndig
heter til EUs tilsynsmyndigheter om å treffe ved
tak med direkte internrettslig virkning i de
berørte statene.
Det norske utgangspunktet for forhandling
ene har vært at styrket finanstilsynssamarbeid i
EU er positivt for finansiell stabilitet i Europa, og
at også EØS/EFTA-statene bør delta i dette styrk
ede samarbeidet. Fra norsk side ble det ikke
ansett som formålstjenlig å søke å bygge opp en
egen felles overbygning for nasjonale tilsyns
myndigheter bare i de tre EØS/EFTA-statene.
Det ville for det første være krevende å bygge
opp en organisasjon på EFTA-siden som ressursog kompetansemessig kunne svare til de tre EU
tilsynsmyndighetene og ESRB. En egen finanstil
synsmyndighet for de tre EØS/EFTA-statene
ville heller ikke kunne bidra til å skape det tette
samarbeidet mellom nasjonale tilsynsmyndig
heter i alle EØS-statene, som er nødvendig for at
det europeiske finanstilsynssystemet skal virke
etter hensikten i en EØS-sammenheng. Samtidig
gjorde en fra norsk side oppmerksom på at EØS
avtalen er bygget opp med en to-pilarstruktur, og
at det for Norges del er konstitusjonelle begrens
ninger på adgangen til å overføre myndighet til
et internasjonalt organ Norge ikke er tilsluttet.
Det kunne derfor ikke være adgang for EU-til
synsmyndighetene til å treffe vedtak som fikk
direkte bindende virkning for markedsdel
takerne i EFTA-pilaren.
På denne bakgrunn utarbeidet Finansdeparte
mentet, sammen med EFTAs ekspertkomité for
finansielle tjenester, våren 2011 et utkast til tilpas
ningstekst for innlemmelse av EU-tilsynsforord
ningene i EØS-avtalen som, kort gjengitt, innebar
at de bestemmelsene som innebar overføring av
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myndighet til EUs tilsynsmyndigheter til å fatte
bindende vedtak overfor myndigheter og mar
kedsaktører, ikke skulle gjelde overfor EØS/
EFTA-statene. Utkastet til EØS-komitébeslutning
med tilpasningstekst ble oversendt EU-siden i juni
2012. I oktober 2012 meddelte Kommisjonen at
den stilte krav om at det skulle kunne treffes bin
dende vedtak på overnasjonalt nivå også i EFTA
pilaren, og at den derfor ikke kunne godta EFTA
sidens forslag.
Etter et møte mellom kommissær Michel
Barnier og finansminister Sigbjørn Johnsen i
november 2012, ble et mer formelt samarbeid på
administrativt nivå med Kommisjonen innledet i
januar 2013. Kommisjonen ønsket i utgangs
punktet en tilpasning der de tre EU-tilsynsmyn
dighetene fikk samme kompetanse overfor
nasjonale myndigheter og finansmarkedsdelta
kere i EØS/EFTA-statene, som de har overfor
nasjonale myndigheter og finansmarkedsdelta
kere i EU. Norge tok vinteren 2013 de to andre
EØS/EFTA-statene, Island og Liechtenstein,
med i disse drøftelsene med Kommisjonen.
EFTA-siden foreslo i denne fasen flere forskjel
lige modeller for å unngå at EUs tilsynsmyndig
heter skulle kunne treffe vedtak som ble bin
dende for markedsdeltakere i EFTA-pilaren. I
disse modellene skulle kompetansen til å fatte
bindende vedtak direkte overfor finansmarkeds
deltakere beholdes hos nasjonale tilsynsmyndig
heter i EØS/EFTA-statene, mens ulike former
for bindinger på nasjonale myndigheters bruk av
vedtakskompetanse skulle bidra til enhetlig prak
tisering mellom pilarene. Et av forslagene inne
bar at EUs tilsynsmyndigheter skulle kunne fatte
vedtak rettet mot nasjonale tilsynsmyndigheter i
EØS/EFTA-statene, og at de nasjonale tilsyns
myndighetene deretter kunne velge enten å følge
vedtaket, eller bringe det inn for et eget EFTA
ankeorgan. For å få mest mulig like resultater i
EFTA-pilaren og i EU-pilaren, innebar denne
modellen videre at medlemmene av dette EFTA
ankeorganet skulle være de samme personene
som også var medlem av EUs ankeorgan.
EU-siden godtok imidlertid ikke de forskjel
lige modellene EFTA-siden la frem. Det ble frem
holdt at et sentralt element i etableringen av de tre
EU-tilsynsmyndighetene var å legge visse opp
gaver overnasjonalt for å få en mer enhetlig regu
lering, og for å koordinere og disiplinere nasjo
nale tilsynsmyndigheter. Å legge den vedtaks
kompetansen som i EU var overført til overnasjo
nalt nivå, til nasjonale tilsynsmyndigheter i EØS/
EFTA-statene, med rettslig overprøving ved nasjo
nale domstoler, ville stride mot viktige elementer i

det nye finanstilsynssystemet, og var ikke aksep
tabelt for EU.
Etter et møte 21. juli 2014 mellom kommissær
Michel Barnier og finansminister Siv Jensen, ble
arbeidet med å finne prinsippene for en EØS-til
pasning til de tre EU-tilsynsforordningene ytter
ligere intensivert. Samtidig ble også mulige EØS
tilpasninger til de forordningene der EUs med
lemsstater hadde overdratt kompetanse til ESMA
til å gi autorisasjon til og å føre tilsyn med kre
dittvurderingsbyråer og transaksjonsregistre for
derivattransaksjoner, drøftet. Diskusjonene dreiet
seg hovedsakelig om hvordan enhetlig praksis i
hele EØS-området kunne sikres, samtidig som
EØS-avtalens «to-pilar-struktur» ble ivaretatt for
bindende vedtak.
I oktober 2014 utarbeidet Kommisjonen og
EØS/EFTA-statene et felles dokument med en
beskrivelse av prinsipper for EØS-tilpasning til
hhv. de tre EU-tilsynsforordningene, til forordnin
gene som legger autorisasjon og tilsyn med kre
dittvurderingsbyråer og transaksjonsregistre til
ESMA, og til EU-tilsynsmyndighetenes kompe
tanse til å gripe inn i henhold til bestemmelser i
enkelte andre rettsakter på finansmarkedsområ
det. Finans- og økonomiministrene i EUs med
lemsstater og i de tre EØS/EFTA-statene sluttet
seg 14. oktober 2014 til disse prinsippene.

2.4

2.4.1

Prinsipper for EØS-tilpasning –
enighet mellom finansministrene i
EU og EØS/EFTA-statene
Innledning

Finans- og økonomiministrene i de 28 EU-statene
og i de tre EØS/EFTA-statene ble som nevnt 14.
oktober 2014 enige om prinsippene for hvordan
tilsynsmyndighetene i EØS/EFTA-statene skal
knytte seg til samarbeidet mellom europeiske
finanstilsynsmyndigheter innenfor henholdsvis
EBA, EIOPA og ESMA. Ministrene ble også enige
om prinsippene for hvordan den beslutningsmyn
digheten de tre EU-tilsynsmyndighetene har skal
ivaretas innenfor EØS-avtalen, og om prinsippene
for autorisasjon og tilsyn med kredittvurderings
byråer og transaksjonsregistre etablert i EFTA
statene. Enigheten ble nedfelt i et dokument med
konklusjoner, som ble offentliggjort samme dag.
Finansministeren og EØS- og EU-ministeren
informerte 13. oktober 2014 Stortingets europa
utvalg om dette. Konklusjonene i uoffisiell norsk
oversettelse er tatt med som trykt vedlegg til pro
posisjonen (vedlegg 1).
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2.4.2

Forholdet til to-pilarstrukturen i EØS
avtalen – kompetanse til å fatte bindende
vedtak mv.

Det institusjonelle rammeverket for EØS-avtalen
er i hovedsak en to-pilarstruktur. Oppgaver som
på EU-siden utføres av et EU-organ, skal på EFTA
siden som hovedregel utføres av et EFTA-organ,
eller i noen tilfelle av et nasjonalt organ i hver av
EØS/EFTA-statene. EFTA og EU utgjør dermed
to separate pilarer med egne organer. EFTA-siden
legger vekt på å bevare to-pilarstrukturen.
EFTA-siden fikk i tråd med dette gjennomslag
for at to-pilar strukturen i EØS-avtalen skal ligge
til grunn når det fattes rettslig bindende vedtak. I
de tilfellene der bindende vedtak overfor nasjo
nale tilsynsmyndigheter og finansmarkedsdel
takere i EU-statene fattes av EUs tilsynsmyndig
heter, skal tilsvarende bindende vedtak overfor
nasjonale tilsynsmyndigheter og finansmarkeds
deltakere i EØS/EFTA-statene fattes av EFTAs
overvåkingsorgan (to-pilarmodell).
Utformingen av hensiktsmessige prinsipper
for koordinering mellom de to pilarene har vært
sentral. Det er enighet om at kompetansen og
kapasiteten i de tre EU-tilsynsmyndighetene må
utnyttes også på EFTA-siden. For å sikre dette
skal EFTAs overvåkingsorgans vedtak på dette
området være basert på et utkast fra den relevante
EU-tilsynsmyndigheten. Den aktuelle EU-tilsyns
myndigheten skal på eget initiativ utarbeide
utkast til vedtak for EFTAs overvåkingsorgan når
tiltak overfor myndigheter eller finansmarkeds
deltakere i EØS/EFTA-statene anses nødvendig
og hensiktsmessig, og når de rettslige vilkår for
slike vedtak anses oppfylt. EFTAs overvåkingsor
gan kan også be den relevante EU-tilsynsmyndig
heten om å utarbeide utkast til vedtak. EFTAs
overvåkingsorgan vil imidlertid ikke ha rettslig
eller på annen måte formell plikt til å fatte et ved
tak med et bestemt innhold når et utkast er mot
tatt.
Ikke-bindende tiltak utferdiges av EUs tilsyns
myndigheter direkte overfor nasjonale tilsyns
myndigheter og finansmarkedsdeltakere i EØS/
EFTA-statene (én-pilarmodell). Som beskrevet
nedenfor i kapittel 3 vil dette for eksempel gjelde
EU-tilsynsforordningens regler om anbefalinger
og retningslinjer (artikkel 16), fagfelletilsyn
(artikkel 30), advarsler om at finansvirksomhet
utgjør en alvorlig trussel (artikkel 9 nr. 4), kon
krete anbefalinger om anvendelsen av regelverk
(artikkel 17 nr. 3), ikke-bindende megling mellom
tilsynsmyndigheter (artikkel 19 nr. 2), innhenting
av informasjon ved anmodning (artikkel 35), del

takelse i ulike samarbeidsfora med nasjonale til
synsmyndigheter, rapportering fra nasjonale til
synsmyndigheter etter finansmarkedsregelverket,
overvåkning og analyse mv. De langt fleste til
takene etter EU-tilsynsforordningene vil være av
en slik ikke-bindende karakter.
Tilsvarende gjelder under forordningene som
gir kompetanse til ESMA for autorisasjon og tilsyn
med kredittvurderingsbyråer og transaksjons
registre. Her vil oppgaver og tiltak som ikke inne
bærer bindende vedtak eller gjelder gjennom
føring av stedlige tilsyn, eller har tett tilknytning
til slik kompetanse, utøves av ESMA overfor
finansmarkedsdeltakere i EØS/EFTA-statene (én
pilarmodell).
2.4.3

EFTA-deltakelse i EUs tilsyns
myndigheter

Partene er enige om at representantene for de
nasjonale tilsynsmyndighetene i de tre EØS/
EFTA-statene skal delta så tett som mulig i arbei
det i de tre EU-tilsynsmyndighetene. Represen
tantene får imidlertid ikke stemmerett i beslut
ningsorganene. Dette gir Norges, Islands og Lie
chtensteins finanstilsyn rett til deltakelse både i
tilsynsstyret, som er det øverste organet i EUs tre
tilsynsmyndigheter, sammensatt av sjefene for de
nasjonale tilsynsmyndighetene i EUs medlemssta
ter, og i arbeidsgrupper mv. som forbereder saker
til styret. Denne deltakelsen er viktig for enhetlig
regelanvendelse og tilsyn i hele EØS-området.
2.4.4

Samarbeid mellom EUs tilsyns
myndigheter og EFTAs
overvåkingsorgan

I tillegg til samarbeidet mellom nasjonale tilsyns
myndigheter er samarbeidet mellom EFTAs over
våkingsorgan og de tre EU-tilsynsmyndighetene
viktig. EFTAs overvåkingsorgan skal derfor også
ha rett til å delta, uten stemmerett, i EUs tilsyns
myndigheter. EUs tilsynsmyndigheter skal på sin
side ha rett til å delta uten stemmerett i EFTAs
overvåkingsorgan, når EFTAs overvåkingsorgan
fatter vedtak i egenskap av å være tilsynsmyndig
het på finansmarkedsområdet.
2.4.5

Klage og domstolskontroll med vedtak
truffet av EFTAs overvåkingsorgan

I EU-pilaren kan myndigheter og markedsdel
takere bringe vedtak som er fattet av de tre EU-til
synsmyndighetene inn for en felles klageinstans
(Board of Appeal), og videre inn for EU-domstolen
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for rettslig prøving. Det har ikke vært ansett ver
ken hensiktsmessig eller ressursøkonomisk å
opprette en egen klageinstans i EFTA-pilaren for
administrativ overprøving av vedtak fattet av
EFTAs overvåkingsorgan i egenskap av tilsyns
myndighet på finansmarkedsområdet. Det må
antas at det sjelden vil bli aktuelt for EFTAs over
våkingsorgan å fatte vedtak i henhold til dette
regelverket. Opprettelse av et eget, permanent
klageorgan på EFTA-siden vurderes derfor ikke å
være formålstjenlig. Videre må det kunne legges
til grunn at opprettelse av et mer ad-hoc-preget
klageorgan for vedtak fattet av EFTAs over
våkingsorgan ville kunne bidra til å undergrave
hensynet til homogenitet mellom de to pilarene.
Det vil i tråd med dette ikke blir opprettet et til
svarende klageorgan for denne type vedtak i
EFTA-pilaren. Vedtak fattet av EFTAs overvå
kingsorgan vil imidlertid kunne bringes inn for
EFTA-domstolen. EFTA-domstolen er et etablert
organ i EØS-samarbeidet med kompetanse til
rettslig overprøving. Hensynet til homogen retts
anvendelse ved domstolsprøving forutsettes ivare
tatt gjennom de etablerte mekanismene i EØS
avtalen, som regulerer forholdet mellom EFTA
domstolen og EU-domstolen.
I likhet med EU-domstolen i sin overprøving av
EU-tilsynsmyndighetenes vedtak, vil EFTA-dom
stolen ved overprøving av vedtak fattet av EFTAs
overvåkingsorgan ikke først og fremst gjøre en
vurdering av de rent finansfaglige vurderingene,
men prøve vedtakets gyldighet. I vurderingen vil
EFTA-domstolen se på eventuell manglende kom
petanse, myndighetsmisbruk, vesentlige formfeil
og ellers vurdere vedtaket opp mot avtalen mel
lom EFTA-statene om opprettelse av et overvå
kingsorgan og en domstol (ODA), og EØS-avtalen
og rettsregler som gjelder anvendelsen av dem, jf.
ODA artikkel 36. For vedtak om ileggelse av over
tredelsesgebyr og tvangsmulkt, vil EFTA-domsto
len ha full kompetanse. Dette følger av ODA artik
kel 35 og er nærmere presisert i ny protokoll 8 til
ODA artikkel 6, jf. Prop. 101 S (2015–2016).
2.4.6

Forholdet til EFTAs overvåkingsorgans
øvrige oppgaver

Kompetanse til å fatte bindende vedtak i egenskap
av tilsynsmyndighet på finansmarkedsområdet, vil
være en ny rolle for EFTAs overvåkingsorgan.
Denne rollen vil komme i tillegg til, og skal ikke
påvirke, EFTAs overvåkingsorgans myndighet på
andre områder, eller oppgaven EFTAs over
våkingsorgan har med å påse at EØS/EFTA-sta
tene gjennomfører og etterlever EØS-avtalen. De

tre EU-tilsynsmyndighetene utarbeider også
utkast til rettsakter som vedtas av Kommisjonen.
EØS-relevante rettsakter vedtatt av Kommisjonen
tas inn i EØS-avtalen etter de regulære mekanis
mene for innlemmelse av nytt EU-regelverk. Prin
sippene for EØS-tilpasning til EUs tilsynsmyndig
heter endrer ikke dette. Når rettsakter er tatt inn i
EØS-avtalen, skal EFTAs overvåkingsorgan på
vanlig måte påse at EØS/EFTA-statene følger
disse.

2.5

Prosessen med utforming av
konkrete EØS-tilpasninger

På grunnlag av enigheten mellom finansminis
trene om prinsippene for EØS-tilpasning, arbeidet
Kommisjonen og EØS/EFTA-statene videre med
å operasjonalisere prinsippene i konkrete tilpas
ningstekster til de enkelte rettsaktene som skal
tas inn i EØS-avtalen.
Det er for det første utarbeidet tilpas
ningstekster til de tre EU-tilsynsforordningene og
til ESRB-forordningen. I tillegg er det utarbeidet
tilpasningstekster til CRA-forordningen som
endret ved CRA II og CRA III, til EMIR, til
shortsalgforordningen og til AIFM-direktivet. Det
er redegjort for de åtte utkastene til EØS-komité
beslutninger med tilpasningstekster i kapittel 3–8
nedenfor. Det er som omtalt i kapittel 1 også utar
beidet utkast til EØS-komitébeslutning om dele
gerte rettsakter til CRA-forordningen. Det anses
ikke nødvendig med Stortingets samtykke til del
takelse i denne EØS-komitébeslutningen, men de
foreslåtte EØS-tilpasningene vil likevel, for sam
menhengens skyld, bli kommentert i noen
utstrekning under omtalen av EØS-tilpasningene
til CRA-forordningen.
De tre EU-tilsynsforordningene inneholder
alle en likelydende artikkel 9 nr. 5, som oppstiller
rammer og fastsetter prosedyrer for når EU-til
synsmyndighetene kan fatte vedtak om midlerti
dig å forby eller begrense visse typer finansielle
produkter eller virksomheter. Bestemmelsen er
ikke i seg selv en hjemmel for å treffe vedtak. Den
materielle kompetansen (såkalt «artikkel 9 nr. 5
kompetanse») fastsettes i andre rettsakter. EU har
vedtatt flere rettsakter som legger slik myndighet
til EBA, EIOPA eller ESMA.
Det følger per i dag slik kompetanse av
shortsalgforordningen artikkel 28, forordningen
om markeder for finansielle instrumenter
(MiFIR) artiklene 40, 41 og 45 og forordningen
om nøkkelinformasjon for sammensatte og for
sikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPS

16

Prop. 100 S

2015–2016

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

forordningen) artikkel 16, samt AIFM-direktivet
artikkel 47. Det er foreløpig ikke utarbeidet utkast
til EØS-komitébeslutninger med full tilpasningstekst til MiFIR og PRIIPs-forordningen.
Parallelt med arbeidet med tilpasningstekstene til
de tre EU-tilsynsforordningene og til shortsalgfor

ordningen og AIFM-direktivet, er det imidlertid
utarbeidet utkast til EØS-tilpasninger til de nevnte
enkeltbestemmelsene i de to forordningene (ved
legg 3). Det vises til nærmere omtale av dette i
punkt 10.7.3 nedenfor.
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3 Nærmere om EU-tilsynsforordningene og utkast til
EØS-komitébeslutninger med tilpasninger
3.1

Bakgrunn og oversikt

De tre EU-tilsynsmyndighetene er organisert på
samme måte og har stort sett de samme opp
gavene på sine respektive fagområder. EU-tilsyns
forordningene, det vil si forordningene som eta
blerer henholdsvis EBA (forordning (EU) nr.
1093/2010), EIOPA (forordning (EU) nr. 1094/
2010) og ESMA (forordning (EU) nr. 1095/2010),
er også bygget opp på samme måte med tilnær
met like bestemmelser og samme artikkelnum
merering.
EU-tilsynsforordningene artikkel 5 nr. 1 defi
nerer den enkelte EU-tilsynsmyndighet som et
«unionsorgan med status som rettssubjekt». Ter
men «byrå» benyttes ikke i EU-tilsynsforordnin
gene, og de omtales ofte i andre sammenheng
som «tilsyn» eller «tilsynsmyndigheter». De facto
kan imidlertid EU-tilsynsmyndighetene anses
som byråer.
Styringsstrukturen avviker på enkelte områ
der fra den vanlige strukturen for styring av EU
byråer. De tre EU-tilsynsmyndighetens øverste
organ består av tilsynssjefene for de nasjonale til
synsmyndighetene, med representanter fra hen
holdsvis Kommisjonen, den europeiske sentral
banken, ESRB og de to andre EU-tilsynsmyndig
hetene som observatører. Dette innebærer at det
er større grad av innflytelse for medlemsstatene
enn i vanlige byråer1.
EU-tilsynsmyndighetenes oppgaver og virke
midler etter EU-tilsynsforordningene, som nær
mere omtalt i punkt 3.2 nedenfor, kan oppsumme
res slik:
– utarbeide utkast til utfyllende regelverk som
skal vedtas av Kommisjonen,
– fremme enhetlig og effektiv tilsynspraksis hos
de nasjonale tilsynsmyndighetene ved å gjen
nomgå, og fastsette retningslinjer og anbefalin
ger for, medlemsstatenes tilsynspraksis,

1

Se Niamh Moloney: EU Securities and Financial Markets
Regulation, tredje utgave, s. 909 flg. med videre referanser.

–
–
–
–
–

delta i tilsynskollegier for finansinstitusjoner
med virksomhet i flere land sammen med de
nasjonale tilsynsmyndighetene,
megle og avgjøre uenighet i tvister mellom de
nasjonale tilsynsmyndighetene,
utføre fagfellevurderinger (peer review),
gi konkrete anbefalinger til nasjonale tilsyns
myndigheter, og
gi konkrete anbefalinger til finansmarkedsdel
takere i medlemsstatene i særlige tilfeller.

I enkelte særskilte tilfeller kan de tre EU-tilsyns
myndighetene også fatte vedtak som er bindende
for medlemsstatene eller direkte bindende for
finansmarkedsdeltakere i medlemsstatene. Ved
takskompetansen er dels hjemlet EU-tilsynsfor
ordningene (artikkel 17, 18 og 19), og dels i andre
rettsakter som viser til EU-tilsynsforordningene
artikkel 9 nr. 5.
ESMAs kompetanse til å fatte vedtak i tilknyt
ning til autorisasjon og tilsyn med enkelte sær
skilte institusjoner (kredittvurderingsbyråer og
transaksjonsregistre), fremgår ikke av EU-tilsyns
forordningene men av egne rettsakter. Det vises
til omtale nedenfor under kapittel 5 (CRA-forord
ningen) og kapittel 6 (EMIR).

3.2
3.2.1
3.2.1.1

Hovedinnholdet i EU-tilsyns
forordningene
EU-tilsynsmyndighetenes oppgaver
Opprettelse og virkeområde (artikkel 1)

De tre EU-tilsynsmyndighetenes formål skal
ifølge artikkel 1 nr. 5 være å bidra til det finansi
elle systemets stabilitet og effektivitet, og herunder bidra til å:
– forbedre det indre markeds virkemåte, særlig
et hensiktsmessig, effektivt og ensartet nivå av
regulering og tilsyn,
– sikre finansmarkedenes integritet, åpenhet,
effektivitet og ordnede virkemåte,
– styrke den internasjonale samordningen av til
syn,
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–
–
–

forhindre tilsynsarbitrasje og fremme like kon
kurransevilkår,
sikre at det føres tilstrekkelig tilsyn med kre
dittrisikoer og andre risikoer, og at disse blir
regulert på en hensiktsmessig måte, og
styrke forbrukervernet.

3.2.1.2

Oppgaver som gjelder forbrukervern og
finansvirksomhet (artikkel 9)

Ifølge artikkel 9 nr. 1 skal EU-tilsynsmyndighe
tene fremme et åpent, enkelt og rettferdig marked
for finansielle produkter og tjenester rettet mot
forbrukere i EU, herunder ved å innhente opplys
ninger og analysere forbrukertendenser, utar
beide standarder og bidra til felles regler for
offentliggjøring av opplysninger.
EU-tilsynsmyndighetene kan også utstede
advarsler i de tilfeller en finansvirksomhet utgjør
en alvorlig trussel mot formålene i artikkel 1 nr. 5.
Artikkel 9 nr. 5 foreskriver i hvilke situasjoner,
og etter hvilken fremgangsmåte, EU-tilsynsmyn
dighetene kan fatte vedtak rettet mot en eller flere
finansmarkedsdeltakere i medlemsstatene for
midlertidig å forby eller begrense visse typer
finansvirksomhet, som utgjør en trussel mot det
finansielle markedets ordnede virkemåte og inte
gritet eller stabiliteten i hele eller deler av det
finansielle systemet i EU.
Ifølge artikkel 9 nr. 5 første ledd vil denne
kompetansen dels gjelde for krisesituasjoner i
samsvar med EU-tilsynsforordningene artikkel
18, og dels for de tilfeller der medlemsstatene i
andre rettsakter har gitt kompetanse til EU-til
synsmyndighetene til å treffe slike vedtak. De
rettsaktene hvor EU-tilsynsmyndighetene per i
dag har slik artikkel 9 nr. 5-kompetanse, er omtalt
nedenfor under henholdsvis punkt 7.2.2
(shortsalgforordningen artikkel 28), punkt 8.3.2.1
(AIFM-direktivet artikkel 47) og punkt 10.7.3
(MiFIR artikkel 40, 41 og 45 og PRIIPs artikkel
16).
Det forhold at rammeverket gis i EU-tilsyns
forordningene artikkel 9 nr. 5, mens selve ved
takskompetansen gis i andre bestemmelser, avvi
ker fra EU-tilsynsforordningene artikkel 17, 18 og
19 som omtalt i det følgende. Der gis selve kompe
tansen til å fatte vedtak i EU-tilsynsforordningene,
mens de nærmere vilkårene for bruken av kompe
tansen og fremgangsmåten kan være spesifisert i
andre rettsakter.
Vedtak etter artikkel 9 nr. 5 er midlertidige.
Ifølge EU-tilsynsforordningene artikkel 9 nr. 5
annet ledd skal vedkommende EU-tilsynsmyndig
het med hensiktsmessige mellomrom, og minst

hver tredje måned, revurdere vedtaket omhandlet
i første ledd. Dersom vedtaket ikke fornyes etter
et tidsrom på tre måneder, vil det automatisk
utløpe. Det følger av tredje ledd at en medlemsstat
kan anmode om at vedkommende EU-tilsynsmyn
dighet tar sin beslutning opp til ny vurdering, og
at saken i så tilfellet skal opp til behandling i
ESMAs tilsynsstyre.
3.2.1.3

Tekniske reguleringsstandarder, utøvelse av
delegert myndighet mv. (artikkel 10–15)

Direktiver og forordninger vedtas normalt av
Europaparlamentet og Rådet. I slike direktiver og
forordninger får ofte Kommisjonen delegert kom
petanse til å fastsette utfyllende regelverk i form
av tekniske standarder. EU-tilsynsforordningene
artikkel 10 til 14 og artikkel 15 inneholder materi
elle og prosessuelle bestemmelser for EU-tilsyns
myndighetenes arbeid med utkast til hhv. tek
niske reguleringsstandarder og tekniske gjen
nomføringsstandarder som skal vedtas av Kommi
sjonen. Tekniske regulerings- og gjennomførings
standarder skal være tekniske og ikke innebære
strategiske beslutninger eller politiske valg, og
innholdet skal være innenfor rammene av de retts
akter de bygger på, jf. henholdsvis artikkel 10 og
15.
Kommisjonen må, dersom den ikke vedtar
utfyllende regler i tråd med forslaget fra den aktu
elle EU-tilsynsmyndigheten, begrunne eventuelle
endringer overfor vedkommende EU-tilsynsmyn
dighet og overfor Rådet og Europaparlamentet før
reglene fastsettes.
Rettsaktene for finansielle tjenester som Euro
paparlamentet og Rådet har vedtatt, inneholder
samlet flere hundre hjemler til å fastsette utfyllende
regler. I Kommisjonens rapport med evaluering av
EUs finanstilsynssystem (COM(2014)509), opp
lyses det at tilsynsmyndighetene hadde oversendt
150 utkast til utfyllende regler til Kommisjonen i
perioden 2011–2014. I evalueringsperioden (2011–
2014) fastsatte Kommisjonen 45 av disse utfyllende
rettsaktene uten endringer. Kun i tre tilfeller ble
forslagene returnert for ytterligere arbeid.
3.2.1.4

Retningslinjer og anbefalinger (artikkel 16)

Ifølge artikkel 16 skal EU-tilsynsmyndighetene
utstede retningslinjer og anbefalinger til nasjonale
tilsynsmyndigheter eller finansmarkedsdeltakere
om tilsynspraksis og forståelse av EU-regelverk.
Nasjonale tilsynsmyndigheter skal gi melding til
EU-tilsynsmyndighetene om i hvilken grad en ret
ningslinje eller anbefaling vil bli fulgt (følg eller for
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klar-prinsipp). EU-tilsynsmyndighetene publiserer
lister over nasjonale tilsynsmyndigheters oppføl
ging av anbefalingene. I enkelte tilfeller publiseres
også begrunnelsen for at nasjonale myndigheter
ikke vil følge anbefalingene. Dersom retningslinjen
eller anbefalingen krever det, skal også finansmar
kedsdeltakere rapportere om de opptrer i samsvar
med retningslinjen eller anbefalingen.
3.2.1.5

Overtredelse av EU-regelverk (artikkel 17)

De tre EU-tilsynsmyndighetene skal ifølge forord
ningene artikkel 1 nr. 2 opptre innenfor den myn
dighet de respektive EU-tilsynsforordningene gir,
og innenfor virkeområdet til nærmere angitt direk
tiver og forordninger opplistet i artikkel 1 nr. 2.
Hvilke direktiver og forordninger som listes opp i
artikkel 1 nr. 2, avhenger av om det er henholdsvis
forordningen som etablerer EBA (bank), ESMA
(verdipapirområdet) eller EIOPA (forsikring- og
pensjon). Samlet vil imidlertid regelverket opplistet
i artikkel 1 nr. 2 i EU-tilsynsforordningene utgjøre de
vesentlige rettsaktene på finansmarkedsområdet.
Det følger av artikkel 17 nr. 1 at i situasjoner der
en nasjonal tilsynsmyndighet ikke har anvendt
rettsaktene i artikkel 1 nr. 2, eller har anvendt dem
på en måte som kan være i strid med EU-retten,
særlig ved ikke å sikre at finansmarkedsdeltakere
oppfyller kravene fastsatt i rettsaktene, skal EU-til
synsmyndighetene handle i samsvar med den myn
dighet den er gitt i henhold til artikkel 17 nr. 2, 3 og
6 og som beskrevet i det følgende.
EUs tilsynsmyndigheter kan, på anmodning
fra en eller flere nasjonale tilsynsmyndigheter,
Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen eller
bankenes representantgruppe, eller av eget tiltak,
og etter å ha underrettet den berørte nasjonale til
synsmyndighet, granske den påståtte overtredel
sen eller manglende anvendelsen av unionsretten,
jf. artikkel 17 nr. 2. Den aktuelle nasjonale tilsyns
myndighet skal uten unødig opphold legge frem
alle de opplysninger EU-tilsynsmyndighetene
trenger i sin gransking. Ved for eksempel under
søkelser som knytter seg til oppfølging av kapital
kravene for banker, kan det være aktuelt å kreve
både opplysninger om nasjonale myndigheters til
synsvirksomhet og opplysninger om nasjonale
bankers engasjementer og kapital.
Innen to måneder fra iverksetting av granskin
gen kan EU-tilsynsmyndighetene rette en anbefa
ling til vedkommende nasjonale tilsynsmyndighet
om å iverksette konkrete tiltak for å etterleve regel
verket, for eksempel ved å anbefale tilsynsmyndig
heten å pålegge en bank å øke den ansvarlige kapi
talen, jf. artikkel 17 nr. 3. Den nasjonale tilsynsmyn

digheten skal innen ti dager etter anbefalingen
redegjøre for hvilke tiltak som vil bli truffet.
Dersom den nasjonale tilsynsmyndigheten
ikke treffer nødvendige tiltak innen én måned,
kan Kommisjonen avgi en formell uttalelse som
krever at den nasjonale tilsynsmyndigheten iverk
setter nødvendige tiltak for å overholde de rele
vante finansmarkedsrettsaktene, jf. artikkel 17 nr.
4. Hvis en nasjonal tilsynsmyndighet ikke innret
ter seg etter kravene i den formelle uttalelsen, kan
vedkommende EU-tilsynsmyndighet gi bindende
pålegg direkte til den aktuelle finansmarkedsdel
takeren, dvs. for eksempel pålegge en bank å øke
sin ansvarlige kapital, jf. artikkel 17 nr. 6. En forut
setning for slikt pålegg er at dette er nødvendig
for å opprettholde eller gjenopprette like konkur
ransevilkår i markedet eller sikre finanssystemets
effektivitet og integritet, og at de relevante kra
vene i rettsaktene i artikkel 1 nr. 2 får direkte
anvendelse på finansmarkedsdeltakere.
Slike vedtak etter artikkel 17. nr. 6 går foran
eventuelle vedtak fattet av nasjonale tilsyns
myndigheter i samme sak. Vedtaket skal være i
samsvar med den formelle uttalelsen utstedt av
Kommisjonen, og påvirker ikke Kommisjonens
regulære traktatbruddsmyndighet etter traktaten
om Den europeiske unions virkemåte (TEUV)
artikkel 258.
3.2.1.6

Tiltak i krisesituasjoner (artikkel 18)

I tilfeller der en negativ utvikling kan utgjøre en
alvorlig trussel mot finansmarkedenes ordnede
virkemåte og integriteten eller stabiliteten i hele
eller deler av finanssystemet i EU, skal EU-tilsyns
myndighetene aktivt legge til rette for, og om nød
vendig samordne, eventuelle tiltak som iverkset
tes av berørte nasjonale tilsynsmyndigheter, jf.
artikkel 18 nr. 1.
Rådet kan, etter anmodning fra EU-tilsynsmyn
dighetene, Kommisjonen eller ESRB, treffe et
vedtak rettet til EU-tilsynsmyndighetene, der det
fastslås at det foreligger en krisesituasjon, jf. artik
kel 18 nr. 2. Rådet skal ta opp et slikt vedtak til ny
vurdering med passende mellomrom og minst en
gang i måneden. Dersom vedtaket ikke fornyes
etter et tidsrom på én måned, skal det automatisk
oppheves. Rådet kan til enhver tid erklære krise
situasjonen for opphørt.
I de tilfeller Rådet har truffet et slikt vedtak, og
i unntakstilfeller der det er nødvendig med sam
ordnede tiltak fra nasjonale myndigheter for å rea
gere på en ugunstig utvikling, som kan utgjøre en
alvorlig trussel mot finansmarkedenes ordnede
virkemåte og integritet eller stabiliteten i hele

20

2015–2016

Prop. 100 S

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

eller deler av EUs finanssystem, kan EU-tilsyns
myndighetene ifølge artikkel 18 nr. 3 gjøre vedtak
som pålegger nasjonale tilsynsmyndigheter å
iverksette nødvendige tiltak i samsvar med retts
aktene opplistet i artikkel 1 nr. 2.
Dersom en nasjonal tilsynsmyndighet ikke har
rettet seg etter slikt pålegg innen en nærmere
angitt frist, kan den relevante EU-tilsynsmyndig
heten pålegge en finansmarkedsdeltaker å treffe
nødvendige tiltak for å overholde EU-retten. Et
slikt vedtak forutsetter at det er nødvendig raskt å
treffe tiltak for å gjenopprette finansmarkedenes
ordnede virkemåte og integritet eller stabiliteten i
hele eller deler av finanssystemet, og at de rele
vante kravene i rettsaktene i artikkel 1 nr. 2 får
direkte anvendelse på finansmarkedsdeltakere.
Slike beslutninger går foran eventuelle beslut
ninger fattet av nasjonale tilsynsmyndigheter i
samme sak.
En beslutning etter artikkel 18 nr. 3 eller 4,
skal tas opp til vurdering med passende mellom
rom, jf. artikkel 37.
3.2.1.7

Løsning av tvister mellom nasjonale tilsyns
myndigheter i grensekryssende situasjoner
og tverrterritorielle tvister (artikkel 19 og 20)

Det følger av artikkel 19 nr. 1 at dersom en nasjo
nal tilsynsmyndighet har innvendinger mot frem
gangsmåten eller innholdet i et tiltak iverksatt,
eller unnlatt iverksatt, av en annen medlemsstats
nasjonale tilsynsmyndighet, kan EU-tilsynsmyn
dighetene på anmodning fra en eller flere av de
berørte myndigheter bistå med å komme til enig
het i samsvar med fremgangsmåten fastsatt i
artikkel 19. EU-tilsynsmyndighetene kan også
bistå med å løse tvisten på eget initiativ dersom
det på grunnlag av objektive kriterier kan fastslås
at det foreligger en tvist.
Mekling etter artikkel 19 kan kun gjennom
føres i tilfeller som angitt i rettsaktene opplistet i
EU-tilsynsforordningene artikkel 1 nr. 2, og det
finnes på denne bakgrunn en rekke henvisninger
til EU-tilsynsforordningene artikkel 19 i disse
rettsaktene.
Tvisteløsningen kan foregå i flere stadier. I før
ste fase skal den relevante EU-tilsynsmyndighet
opptre som mekler og søke å få de nasjonale til
synene til å komme til enighet, jf. artikkel 19 nr. 2.
Dersom dette ikke fører frem, går meklingen
over i en fase der EU-tilsynsmyndigheten kan gi
pålegg til nasjonale tilsynsmyndigheter om å
iverksette bestemte tiltak, eller unnlate å iverk
sette tiltak, for å løse tvisten og sikre samsvar med
EU-reglene, jf. artikkel 19 nr. 3.

Dersom en nasjonal tilsynsmyndighet ikke føl
ger pålegget, kan EU-tilsynsmyndigheten fatte
bindende enkeltvedtak rettet direkte mot finans
markedsdeltakere i det aktuelle landet, forutsatt
at de relevante kravene i rettsaktene i artikkel 1
nr. 2 får direkte anvendelse på finansmarkedsdel
takere, jf. artikkel 19. nr. 4.
Slike vedtak går foran eventuelle vedtak fattet
av nasjonale tilsynsmyndigheter i samme sak.
Dersom tvisten berører et rettsområde under
lagt mer enn én EU-tilsynsmyndighet (sektorover
gripende), skal prosedyren etter artikkel 19 hånd
teres av en felleskomité for EU-tilsynsmyndig
hetene (jf. artikkel 20 og 54).
3.2.1.8

Deltagelse i tilsynskollegiene (artikkel 21)

Tilsynet med finanskonsern som har selskaper i
flere europeiske land, er organisert gjennom
tilsynskollegier. Tilsynskollegiene ledes av tilsyns
myndigheten i morselskapets hjemland. EU-tilsyns
myndighetene deltar i kollegiene i tillegg til andre
relevante nasjonale tilsynsmyndigheter. Etter eta
bleringen av Bankunionen med felles tilsyn på
europeisk nivå i eurolandene, deltar også den euro
peiske sentralbanken i mange tilsynskollegier.
Det følger av artikkel 21 at EU-tilsynsmyndig
hetene skal bidra til at kollegiene fungerer formåls
tjenlig, effektivt og ensartet. De skal videre med
virke til å opprette felles tilsynsplaner og gjennom
føre felles tilsyn. Den relevante EU-tilsynsmyndig
heten kan gi anbefalinger til tilsynsmyndighetene i
et kollegium, utarbeide utkast til tekniske standar
der og fastsette retningslinjer og veiledninger for
kollegiene. EU-tilsynsmyndighetene tar også initia
tiv til stresstester, og bidrar til konsistente stress
testmetoder. De kan også kreve at hjemlandstil
synet kaller inn til møte i kollegiet og kreve at kon
krete saker behandles i kollegiets møter. Ved
uenigheter mellom konsernselskapenes nasjonale
tilsynsmyndigheter, kan EU-tilsynsmyndighetene
mekle etter reglene for mekling mellom nasjonale
tilsynsmyndigheter i artikkel 19.
3.2.1.9

Fagfellevurderinger (artikkel 30)

Ifølge artikkel 30 skal EU-tilsynsmyndighetene
med jevne mellomrom organisere og gjennomføre
fagfellevurderinger (peer review) av de nasjonale
tilsynsmyndighetenes tilsynsaktiviteter. Herunder
skal EU-tilsynsmyndighetene vurdere om de
nasjonale tilsynsmyndighetene har tilstrekkelig
bemanning og kompetanse, samt om tilsyn med,
og håndheving av, regelverket er effektivt og
enhetlig.
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3.2.1.10

Innsamling av opplysninger (artikkel 35 og
EBA 32 nr. 3b)

Ifølge artikkel 35 nr. 1 skal nasjonale tilsyns
myndigheter på anmodning gi EU-tilsynsmyndig
hetene de opplysninger de trenger for å utføre
sine plikter, forutsatt at nasjonale tilsynsmyndig
heter har lovlig tilgang til de relevante opplysnin
gene, og at anmodningen om opplysninger er nød
vendig for EU-tilsynsmyndighetenes oppgaver
etter EU-tilsynsforordningene.
EU-tilsynsmyndighetene kan også be om at
opplysninger legges frem med regelmessige mel
lomrom og i bestemte formater.
Dersom opplysningene ikke er tilgjengelige,
eller ikke legges frem av nasjonale tilsynsmyndig
het i tide, kan EU-tilsynsmyndighetene rette en
begrunnet anmodning til andre tilsynsmyndig
heter, til det departement som har ansvar for
finansspørsmål, til den nasjonale sentralbanken
eller til den berørte medlemsstats statistikkontor,
jf. artikkel 35 nr. 5.
Dersom opplysningene ikke er tilgjengelige,
eller ikke fremlegges i tide i henhold til artikkel 35
nr. 1 eller 5, kan EU-tilsynsmyndighetene rette en
begrunnet anmodning direkte til de berørte finans
markedsdeltakere. Den begrunnede anmodnin
gen skal inneholde en forklaring på hvorfor opplys
ningene er nødvendig.
Det følger videre av artikkel 35 nr. 2 at EU-til
synsmyndighetene på anmodning skal fremlegge
enhver opplysning nasjonale tilsynsmyndigheter
behøver for å utføre sine plikter, forutsatt at opp
lysningene kan gis ut i samsvar med kravene om
taushetsplikt fastsatt i rettsaktene i artikkel 1 nr. 2
og i artikkel 70.
Ifølge EBA-forordningen artikkel 32 nr. 3a kan
EBA, innen rammene av artikkel 35 som beskre
vet over, be om informasjon direkte fra finans
markedsdeltakere for å vurdere motstandsdyktig
heten til finansinstitusjonene i unionen etter artik
kel 32. EBA kan også anmode nasjonale tilsyns
myndigheter om å gjennomføre spesifikke under
søkelser eller stedlige tilsyn, og har rett til å delta
på stedlig tilsyn i samsvar med artikkel 21 (tilsyns
kollegier). ESMA- og EIOPA-forordningen har per
i dag ikke en slik bestemmelse.
3.2.1.11

Andre oppgaver for de tre EU-tilsynsmyn
dighetene etter forordningene

Andre oppgaver for EU-tilsynsmyndighetene etter
EU-tilsynsforordningene er blant annet:
– overvåking av systemrisiko i samarbeid med
ESRB (artikkel 22–24),

–
–
–
–

–

–

delta i utviklingen og samordningen av planer
for redning og avvikling i krisesituasjoner
(artikkel 25),
bidra til å styrke det europeiske systemet av
nasjonale innskuddsgarantiordninger (artikkel
26),
bidra til å utvikle metoder for avvikling av krise
rammede finansmarkedsdeltakere (artikkel 27),
innta en aktiv rolle i oppbyggingen av en felles
tilsynskultur, herunder fremme utveksling av
opplysninger mellom nasjonale tilsynsmyndig
heter og bidra til at det utarbeides ensartet til
synsstandarder av høy kvalitet, herunder stan
darder for rapportering (artikkel 29),
samordning av nasjonale tilsynsmyndigheter,
særlig i situasjoner der en ugunstig utvikling
potensielt kan true finansmarkedenes ordnede
virkemåte og integritet eller stabiliteten i
finanssystemet i EU (artikkel 31), og
overvåke og vurdere markedsutviklingen
innenfor sitt ansvarsområde (artikkel 32).

3.2.2

3.2.2.1

Forordningenes bestemmelser om EU
tilsynsmyndighetenes organisasjon,
beslutningstaking og klagebehandling
Organisasjon (kapittel III)

Hver av de tre EU-tilsynsmyndighetene ledes av et
tilsynsstyre, jf. EU-tilsynsforordningene artikkel 43
om tilsynsstyrets oppgaver. Tilsynsstyrene består
av de nasjonale tilsynssjefene, det vil si sjefene for
de relevante nasjonale tilsynsmyndighetene under
ansvarsområdet for henholdsvis EBA (bank),
EIOPA (pensjon og forsikring) og ESMA (verdi
papirmarkedet), jf. artikkel 40 nr. 1b. I tillegg møter
en representant fra henholdsvis Kommisjonen, den
europeiske sentralbanken, ESRB og de to andre
EU-tilsynsmyndighetene som observatører, jf. artik
kel 40 om tilsynsstyrets sammensetning. Styrene
ledes av en ansatt styreleder (som ikke har
stemmerett). Det følger av EBA-forordningen artik
kel 40 at dersom nasjonal tilsynsmyndighet ikke er
en sentralbank, kan medlemmet av tilsynsstyret
beslutte å ta med seg en representant (uten
stemmerett) fra medlemsstatens sentralbank.
EU-tilsynsmyndighetene har i tillegg et admi
nistrativt styre bestående av lederen og seks
andre medlemmer fra tilsynsstyret, jf. artikkel 45.
Det administrative styrets oppgaver er av forbere
dende og administrativ karakter, jf. artikkel 47.
Tilsynsstyret kan nedsette interne komiteer
eller paneler for bestemte oppgaver som er tildelt
tilsynsstyret, og kan beslutte at visse klart defi
nerte oppgaver og beslutninger skal delegeres til
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interne komiteer eller paneler. Tilsynsstyret kan
videre sammenkalle et uavhengig panel for å
legge til rette for en objektiv tvisteløsning i henhold til artikkel 19, jf. artikkel 41.
Hver av de tre EU-tilsynsmyndighetene har
også knyttet til seg en interessentgruppe bestå
ende av 30 representanter fra akademia, forbru
kerorganisasjoner, de aktuelle næringene og
representanter for ansatte i næringene. På enkelte
tverrsektorielle områder, som for eksempel arbei
det med regnskap og revisjon, tilsyn med finansi
elle konglomerater m.m, samarbeider de tre EU
tilsynsmyndighetene gjennom en felleskomité, jf.
artikkel 54.
3.2.2.2

Fremgangsmåte for beslutningstaking

Før vedkommende EU-tilsynsmyndighet treffer
vedtak etter EU-tilsynsforordningene, skal den
underrette alle navngitte adressater om at den har
til hensikt å treffe et slikt vedtak, og sette en tids
frist for adressatens uttalelse i saken, jf. artikkel
37. Dette gjelder tilsvarende for anbefalinger etter
artikkel 17 nr. 3. EU-tilsynsmyndighetenes vedtak
skal begrunnes, og adressatene skal underrettes
om klageadgangen.
Prosedyre for beslutningstaking i tilsynssty
ret, herunder flertallskrav, følger av artikkel 44.
3.2.2.3

Klage og domstolkontroll

Enhver fysisk eller juridisk person, herunder
nasjonale tilsynsmyndigheter, kan påklage et ved
tak EU-tilsynsmyndighetene har truffet etter EU
tilsynsforordningene artikkel 17, 18 og 19, og
ethvert annet vedtak EU-tilsynsmyndighetene har
truffet i samsvar med rettsaktene i artikkel 1 nr. 2,
og som er rettet til denne personen eller direkte
berører denne personen, jf. artikkel 60.
Klageinstansen (Board of Appeal) er et felles
organ for de tre EU-tilsynsmyndighetene. Klage
instansen er sammensatt av seks medlemmer og
seks varamedlemmer med relevant fagkunnskap
og uavhengighet fra EU-tilsynsmyndighetene, jf.
artikkel 58 (sammensetning og virksomhet) og
artikkel 59 (uavhengighet og upartiskhet).
Klagen skal ikke ha oppsettende virkning,
men klageinstansen kan utsette anvendelsen av
det påklagede vedtaket dersom den mener at
omstendighetene krever det.
Klageinstansen kan bekrefte vedtaket truffet
av vedkommende EU-tilsynsmyndighet eller over
sende saken til vedkommende organ (hovedsake
lig tilsynsstyret) hos EU-tilsynsmyndigheten.
Dette organet skal være bundet av klageinstan

sens beslutning og er forpliktet til å fatte et endret
vedtak.
Det følger av artikkel 61 at en klage på en
beslutning truffet av klageinstansen, eller i tilfel
ler der det ikke foreligger noen klageadgang, ved
tak truffet av EU-tilsynsmyndighetene, kan brin
ges inn for EU-domstolen i samsvar TEUV artik
kel 263.
3.2.3

Særskilt om kompetansen i de tre EU
tilsynsforordningene til å treffe vedtak
rettet mot finansmarkedsdeltakere

EU-tilsynsforordningene gir som nevnt i enkelte
særlige tilfeller EU-tilsynsmyndighetene myndig
het til å treffe vedtak direkte overfor finansmar
kedsdeltakere, jf. EU-tilsynsforordningene artikkel
17 nr. 6, 18 nr. 4 og 19 nr. 4, som nærmere beskre
vet ovenfor i punkt 3.2.1.5–3.2.1.7.
Finansmarkedsdeltaker er i denne proposisjo
nen benyttes som en samlebetegnelse for hen
holdsvis finansmarkedsdeltaker i ESMA-forord
ningen og finansinstitusjon i EIOPA- og EBA-for
ordningene.
Begrepet finansmarkedsdeltakere er i ESMA
forordningen artikkel 4 definert som «enhver per
son som kravene i lovgivningen nevnt i artikkel 1
nr. 2 eller i nasjonal lovgivning som gjennomfører
disse rettsaktene, får anvendelse på».
I EBA- og EIOPA-forordningene benyttes
betegnelsen finansinstitusjon istedenfor finans
markedsdeltaker.
I EBA-forordningen artikkel 4 er finansinstitu
sjon definert som:
«kredittinstitusjoner» som definert i artikkel 4
nr. 1 i direktiv 2006/48/EF, «verdipapirfore
tak» som definert i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i
direktiv 2006/49/EF og «finansielle konglome
rater» som definert i artikkel 2 nr. 14 i direktiv
2002/87/EF, med forbehold for at det med
«finansinstitusjoner» i direktiv 2005/60/EF
menes kredittinstitusjoner og finansinstitusjo
ner som definert i artikkel 3 nr. 1 og 2 i nevnte
direktiv.
I EIOPA-forordningen (artikkel 4) er finansinstitu
sjon definert som:
foretak, enheter og fysiske og juridiske perso
ner som omfattes av rettsaktene nevnt i artik
kel 1 nr. 2. Når det gjelder direktiv 2005/60/EF,
menes med «finansinstitusjoner» bare for
sikringsforetak og forsikringsformidlere som
definert i nevnte direktiv.
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EU-tilsynsforordningene artikkel 17 regulerer
situasjoner der EU-regler ikke er fulgt, artikkel 18
regulerer adgang til å treffe vedtak i krisesitua
sjoner, og artikkel 19 regulerer de tre EU-tilsyns
myndighetenes rolle ved tvister mellom nasjonale
tilsynsmyndigheter om gjennomføring og anven
delse av EU-regelverket.
Felles for vedtakskompetansen overfor finans
markedsdeltakere etter nevnte bestemmelser, er
at den er betinget av at den nasjonale tilsynsmyn
digheten ikke har oppfylt sine plikter etter EU
regelverket (se artikkel 17 nr. 1, artikkel 18 nr. 3
og artikkel 19 nr. 4). I fortalene til de tre EU-til
synsforordningene er det opplyst at det må være
tale om ekstraordinære situasjoner der vedkom
mende nasjonale tilsynsmyndighet fortsetter å
unnlate å gjennomføre tiltak, og at direkte vedtak
mot finansmarkedsdeltakere må være som en
siste utvei. Ifølge opplysninger fra Kommisjonen
har EU-tilsynsmyndighetene per i dag aldri benyt
tet denne vedtakskompetansen.
Vedtakskompetansen er videre begrenset til
bestemmelser som får direkte anvendelse overfor
finansmarkedsdeltakere.
I fortalene til EU-tilsynsforordningene er dette
beskrevet som tilfeller «der unionsretten finner
umiddelbar anvendelse på finansmarkedsdel
takere i henhold til gjeldende eller fremtidige uni
onsforordninger». Slik direkte anvendelse vil der
med i første rekke gjelde krav fastsatt i forord
ningsform, fordi forordninger gjelder direkte i EU
uten ytterligere nasjonal gjennomføring.
Videre er det oppstilt vilkår for bruk av ved
takskompetansen overfor finansmarkedsdel
takere, herunder:
– Vedtak etter artikkel 17 forutsetter at det «has
ter med å umiddelbart bringe overtredelsen til
opphør for å opprettholde eller gjenopprette
like konkurransevilkår i markedet eller sikre
finanssystemets effektivitet og integritet»
(artikkel 17 nr. 6).
– Vedtak etter artikkel 18 betinger en krisesitua
sjon som nevnt i artikkel 18 nr. 1 første ledd, og
at det er «nødvendig raskt å iverksette tiltak for
å gjenopprette finansmarkedenes ordnede vir
kemåte og integritet eller stabiliteten i hele
eller deler av Unionens finanssystem» (artik
kel 18 nr. 3).
– Vedtak etter artikkel 19 betinger en uenighet
mellom nasjonale tilsynsmyndigheter i en
grensekryssende situasjon.
Også prosessuelt er kompetansen betinget, ved at
det først må ha funnet sted en prosess overfor den
nasjonale tilsynsmyndigheten. Det er bare når

nasjonal tilsynsmyndighet ikke har rettet seg etter
et vedtak eller en uttalelse innen en nærmere
angitt frist, at de tre EU-tilsynsmyndighetene kan
fatte vedtak overfor finansmarkedsdeltakere. De
nærmere detaljer går ut på:
– Vedtak etter artikkel 17 forutsetter at den
nasjonale tilsynsmyndigheten først har mottatt
en anbefaling fra vedkommende EU-tilsyns
myndighet om handling (artikkel 17 nr. 3), og
dernest en formell uttalelse fra Kommisjonen
med krav om handling innen en nærmere frist,
og videre at verken anbefalingen eller formelle
uttalelsen er fulgt opp innen fristen (artikkel 17
nr. 4).
– Vedtak etter artikkel 18 forutsetter at først
Rådet i vedtaks form har fastslått at det fore
ligger en krisesituasjon (artikkel 18 nr. 2),
dernest at vedkommende EU-tilsynsmyndig
het har fattet vedtak overfor nasjonalt tilsyns
organ med krav om handling innen en nær
mere bestemt frist, og videre at vedtaket ikke
har blitt fulgt opp innen fristen (artikkel 18
nr. 3).
– Vedtak etter artikkel 19 forutsetter at vedkom
mende EU-tilsynsmyndighet først har forsøkt å
megle mellom de nasjonale tilsynsmyndighe
tene (artikkel 19 nr. 2), og dernest har fattet
vedtak rettet mot den nasjonale tilsynsmyndig
heten som denne ikke har fulgt opp innen fris
ten (artikkel 19 nr. 3).
Som nærmere beskrevet ovenfor i punkt 3.2.1.2,
oppstiller EU-tilsynsforordningene artikkel 9 nr.
5 rammen for når EU-tilsynsmyndighetene har
kompetanse til midlertidig å forby eller begrense
visse typer finansvirksomhet som utgjør en trus
sel mot det finansielle markedets ordnede virke
måte og integritet eller stabiliteten i hele eller
deler av det finansielle systemet i EU. Slike ved
tak om å forby eller begrense visse typer finans
virksomhet vil få anvendelse direkte overfor
markedsdeltakerne. Selve kompetansen, og de
nærmere vilkårene for å fatte vedtak, er fastlagt i
EU-tilsynsforordningene artikkel 18 eller i sær
skilte bestemmer i andre rettsakter som viser til
EU-tilsynsforordningen artikkel 9 nr. 5. Normalt
er det også i disse særskilte bestemmelsene et
vilkår for bruk av EU-tilsynsmyndighetens ved
takskompetanse at nasjonale tilsynsmyndig
heter ikke har truffet tilstrekkelige tiltak for å
avverge trusselen. Ifølge opplysninger fra Kom
misjonen har EU-tilsynsmyndighetene per i dag
heller aldri benyttet slik artikkel 9 nr. 5-vedtaks
kompetanse.
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3.3

3.3.1

Utkast til beslutninger i EØS
komiteen for innlemmelse av
EU-tilsynsforordningene
EØS-komiteens beslutninger

Utkastet til de tre EØS-komitébeslutningene inne
holder en fortale og fem artikler.
Artikkel 1 fastsetter at henholdsvis forordnin
gene (EU) nr. 1093/2010 (EBA-forordningen),
(EU) nr. 1094/2010 (EIOPA-forordningen) og
(EU) nr. 1095/2010 (ESMA-forordningen) skal tas
inn i EØS-avtalen vedlegg IX, og fastsetter EØS-til
pasninger til rettsaktene. Disse tilpasningene er
nærmere omtalt nedenfor i punkt 3.3.2.
Artikkel 2 slår fast at den islandske og den nor
ske versjonen av forordningene gis gyldighet og
kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende
Artikkel 3 slår fast at kontraktspartene skal
evaluere rammeverket som etablereres gjennom
beslutningen senest fem år etter at beslutningen
trer i kraft.
Artikkel 4 regulerer når beslutningen trer i kraft.
Artikkel 5 slår fast at beslutningen selv skal
kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende.
Utkastet til beslutninger har også vedlagt en
felles erklæring fra EU og EØS/EFTA-statene,
som har som formål å sikre at EØS/EFTA-statens
interesser blir ivaretatt på lik linje med EU
statene, i de vurderingene som blir foretatt av de
tre EU-tilsynsmyndigheten.

3.3.2
3.3.2.1

Tilpasningstekstene til EU-tilsyns
forordningene
Gjensidig rett til deltakelse

Tilpasningsteksten inneholder en generell
bestemmelse om at EØS/EFTA-statenes nasjo
nale tilsynsmyndigheter og EFTAs overvåkings
organ skal ha samme plikter og rettigheter til å
delta i arbeidet til EUs tilsynsmyndigheter som
nasjonale tilsynsmyndigheter i EU, med unntak av
retten til å stemme. Denne retten skal omfatte del
takelse i tilsynsstyret og alle forberedende orga
ner i de tre EU-tilsynsmyndighetene, inkludert
interne komiteer og paneler.
De tre EU-tilsynsmyndighetene skal ha rett til
deltakelse i beslutningsprosessen hos EFTAs
overvåkingsorgan og dets forberedende organer,
uten stemmerett, når EFTAs overvåkingsorgan
utfører funksjonene til EU-tilsynsmyndighetene
overfor EØS/EFTA-statene.

Retten til deltakelse skal reflekteres i hen
holdsvis de tre EU-tilsynsmyndighetenes og
EFTAs overvåkingsorgans forretningsorden.
3.3.2.2

Samarbeid mellom EFTAs overvåkingsorgan
og de tre EU-tilsynsmyndighetene

Tilpasningsteksten har videre en generell bestem
melse om at EFTAs overvåkingsorgan og EU-til
synsmyndighetene skal samarbeide, utveksle opp
lysninger og rådføre seg med hverandre i utførin
gen av sine oppgaver etter EU-tilsynsforord
ningene, særlig før tiltak settes i verk.
I tillegg er det konkrete tilpasninger til
bestemmelser i EU-tilsynsforordningene som
regulerer mer spesifikk informasjonsflyt og sam
arbeid.
3.3.2.3

Særskilt tvisteløsningsmekanisme

Det følger av EØS-avtalen artikkel 111 at en tvist
mellom avtalepartene om fortolkning eller anven
delse av avtalen, kan bringes inn for EØS-komi
teen for behandling. Artikkel 111 nr. 1 og 2 beskri
ver nærmere den fremgangsmåten som da skal
følges.
I tilpasningsteksten er det inntatt en bestem
melse om en særlig administrativ prosedyre (tvis
teløsningsmekanisme), i tillegg til den regulære
tvisteløsningsmekanismen i EØS-avtalen artikkel
111. Dersom det oppstår uenighet mellom de tre
EU-tilsynsmyndighetene og EFTAs overvåkings
organ med hensyn til håndheving av EU-tilsyns
forordningenes bestemmelser, skal vedkom
mende EU-tilsynsmyndighets formann og EFTAs
overvåkingsorgans kollegium uten unødig opphold komme sammen på et møte for å komme
frem til enighet. Dersom de ikke kommer frem til
enighet, kan vedkommende EU-tilsynsmyndig
hets formann eller EFTAs overvåkingsorgans kol
legium anmode avtalepartene i EØS-avtalen om å
bringe saken inn for EØS-komiteen, som skal
behandle den i samsvar med artikkel 111 i EØS
avtalen. Det er presisert at den særskilte tvisteløs
ningsmekanismen ikke er til hinder for at EU eller
en EØS/EFTA-stat til enhver tid, og uavhengig av
om det foreligger en anmodning fra henholdsvis
EFTAs overvåkingsorgan eller den relevante EU
tilsynsmyndighet, kan bringe en tvist inn for EØS
komiteen i samsvar med artikkel 5 eller 111 i
EØS-avtalen.
Bakgrunnen for den særskilte tvisteløsnings
mekanismen er at det anses hensiktsmessig at
eventuelle uenigheter om fortolkningen eller
håndhevingen av EU-tilsynsforordningene mel

2015–2016

25

Prop. 100 S

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

lom EFTAs overvåkingsorgan og den relevante
EU-tilsynsmyndighet søkes løst gjennom dialog
mellom de aktuelle vedtaksorganene – før man
eventuelt går til det skritt å bringe tvisten inn for
EØS-komiteen til behandling.
3.3.2.4

Referanse til ikke-innlemmede rettsakter

I samsvar med EØS-avtalen artikkel 7, er det kun
rettsakter som er referert til eller inntatt i et vedlegg
eller en EØS-komitébeslutning som er bindende for
partene i EØS-avtalen, og som skal gjennomføres i
nasjonal rett. Dersom det foreligger en EØS-tilpas
ning, er det bestemmelsen i EØS-tilpasset form som
er bindende for partene i EØS-avtalen.
Det er på denne bakgrunn inntatt en tilpasning
som klargjør at henvisninger til EU-rettsakter i
EU-tilsynsforordningene skal få anvendelse i den
grad, og i den form, nevnte rettsakter er inn
lemmet i EØS-avtalen.
3.3.2.5

Forretningsorden

Ved innlemmelse av EU-tilsynsforordningene i
EØS-avtalen utvides virkeområdet for forordnin
gene til EØS/EFTA-statene, og de tre EU-tilsyns
myndighetene får utvidede oppgaver som en del
av et nytt mandat gitt av partene i EØS-avtalen.
Disse oppgavene må reflekteres i EU-tilsynsmyn
dighetenes forretningsorden (rules of procedure),
og det er på denne bakgrunn inntatt en tilpas
ningsbestemmelse som presiserer at EU-tilsyns
myndighetenes forretningsorden skal sikre EØS/
EFTA-statene og deres nasjonale tilsynsmyndig
heter eller finansmarkedsdeltakere lik behandling
som EU-medlemsstatene. Det er også presisert at
utkast for EFTAs overvåkingsorgan skal være
utarbeidet i henhold til de samme interne prose
dyrene som når de tre EU-tilsynsmyndighetene
fatter tilsvarende vedtak i EU.
3.3.2.6

Medlemsstater mv.

Som en konsekvens av innlemmelsen av EU-til
synsforordningene i EØS-avtalen, vil begrepet
medlemsstat i EU-tilsynsforordningene bli forstått
å omfatte EØS/EFTA-statene i tillegg til EUs med
lemsstater. Spesielle tilpasninger vil imidlertid gå
foran denne generelle tilpasningen.
I tilpasningsteksten er det videre presisert at
EØS/EFTA-statenes nasjonale tilsynsmyndig
heter, så vel som fysiske eller juridiske personer
hjemmehørende eller etablert i EFTA-statene,
omfattes av virkeområdet for forordningen på
samme vilkår som nasjonale tilsynsmyndigheter i

EU og fysiske og juridiske personer hjemme
hørende eller etablert i EU.
3.3.2.7

Virkeområde (artikkel 1 nr. 4)

Referansen til artikkel 258 i traktaten om Den
europeiske unions virkemåte (TEUV) i artikkel 1
nr. 4, erstattes av referanse til artikkel 31 til avtale
mellom EFTA-statene om opprettelse av et over
våkingsorgan og en domstol (ODA) når det gjel
der EØS/EFTA-statene. Det presiseres derved at
myndigheten EFTAs overvåkingsorgan har til å
følge opp overtredelsessaker mot EØS/EFTA
statene, ikke er påvirket av den tilleggskompetan
sen som gis under EU-tilsynsforordningene.
3.3.2.8

Vedtak om forbud eller restriksjoner (artikkel
9 nr. 5)

Under systemet satt opp i EØS-komitébeslutnin
gene for EU-tilsynsforordningene, er kompetansen
til å fatte bindende vedtak lagt til EFTAs overvå
kingsorgan. ESMAs myndighet til midlertidig å
forby eller begrense visse typer finansvirksomhet
etter prosedyren i artikkel 9 nr. 5 skal derfor
gjelde kun innen EU, mens tilsvarende myndighet
er lagt til EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder
EØS/EFTA-statene.
Det følger av tilpasningen til artikkel 9 nr. 5 i
EU-tilsynsforordningene, at EFTAs overvåkings
organs vedtak skal treffes basert på utkast utar
beidet av vedkommende EU-tilsynsmyndighet
uten unødig opphold. EFTAs overvåkingsorgan
kan også be vedkommende EU-tilsynsmyndighet
om å utarbeide et utkast.
Tilsvarende som for de tre EU-tilsynsmyndig
hetene i EU, skal EFTAs overvåkingsorgan, ifølge
tilpasningene, vurdere vedtaket omhandlet i artik
kel 9 nr. 5 første og annet ledd på nytt med pas
sende mellomrom og minst hver tredje måned.
Dersom vedtaket ikke fornyes etter et tidsrom på
tre måneder, skal det automatisk utløpe.
EFTAs overvåkingsorgan skal så snart som
mulig etter at vedtaket nevnt i første og annet ledd
er truffet, underrette vedkommende EU-tilsyns
myndighet om utløpsdatoen. I god tid før tremåne
dersperioden nevnt i tredje ledd utløper, skal ved
kommende EU-tilsynsmyndighet fremlegge sine
konklusjoner for EFTAs overvåkingsorgan, om
nødvendig sammen med et utkast til vedtak.
EFTAs overvåkingsorgan kan underrette ved
kommende EU-tilsynsmyndighet om enhver endring det anser som relevant for vurderingen.
En EFTA-stat kan anmode om at EFTAs over
våkingsorgan tar sitt vedtak opp til ny vurdering,
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tilsvarende som en EU-stat kan anmode vedkom
mende EU-tilsynsmyndighet. EFTAs overvåkings
organ skal videresende en slik anmodning til ved
kommende EU-tilsynsmyndighet. I slike tilfeller
skal EU-tilsynsmyndigheten etter fremgangs
måten fastsatt i artikkel 44 nr. 1 annet ledd (prose
dyre for tilsynsstyret, tilsvarende som for vedtak i
EU-tilsynsmyndigheten), vurdere å utarbeide et
nytt utkast for EFTAs overvåkingsorgan.
Dersom vedkommende EU-tilsynsmyndighet
endrer eller tilbakekaller et parallelt vedtak til det
vedtak som er truffet av EFTAs overvåkingsor
gan, skal vedkommende EU-tilsynsmyndighet,
uten unødig opphold, utarbeide et utkast for
EFTAs overvåkingsorgan om henholdsvis endring eller tilbakekall.
3.3.2.9

EU-tilsynsmyndighetenes årsrapport –
retningslinjer og anbefalinger (artikkel 16)

Ifølge artikkel 16 nr. 4 skal de tre EU-tilsynsmyn
dighetene årlig rapportere om nasjonale tilsyns
myndigheter som ikke har fulgt de retningslinjer
og anbefalinger utstedt av EU-tilsynsmyndig
hetene i henhold til artikkel 16.
Retningslinjer og anbefalinger er ansett som
ikke-bindende tiltak uten behov for tilpasning
under systemet satt opp i EØS-komitébeslutnin
gene for EU-tilsynsforordningene. Etter innlem
melsen av EU-tilsynsforordningene i EØS-avtalen,
vil slike retningslinjer og anbefalinger være ansett
utstedt også til nasjonale tilsynsmyndigheter i
EØS/EFTA-statene. Tilpasningene til artikkel 16
nr. 4 innebærer derfor at de tre EU-tilsynsmyndig
hetene skal inkludere EØS/EFTA-statenes til
synsmyndigheter i sin årlige rapport om etter
levelse av retningslinjer og anbefalinger.
3.3.2.10

Overtredelse av EØS-regler (artikkel 17)

Ifølge tilpasning til artikkel 17. nr. 1 er forutsetnin
gen om at den nasjonale tilsynsmyndigheten har
anvend rettsaktene i artikkel 1 nr. 2 på en måte
som kan være i strid med unionsretten, erstattet
med henvisning til EØS-avtalen.
Igangsetting av undersøkelser under artikkel
17 nr. 2 og utstedelse av anbefalinger til nasjonale
tilsynsmyndigheter etter artikkel 17. nr. 3, er
ansett som ikke-bindende tiltak uten behov for til
pasning under systemet satt opp i EØS-komitébe
slutningene for EU-tilsynsforordningene. Kompe
tansen etter artikkel 17 nr. 2 og 3 ligger derfor hos
de tre EU-tilsynsmyndighetene også når det gjel
der EFTA/EØS-statene. EØS-tilpasningen til disse
bestemmelsene er på denne bakgrunn begrenset

til bestemmelser om informasjonsflyten. I tillegg
til den generelle plikten de tre EU-tilsynsmyndig
hetene og EFTAs overvåkingsorgan har til å sam
arbeide og assistere hverandre når en EU-tilsyns
myndighet undersøker et mulig brudd på EØS
retten hos en nasjonal tilsynsmyndighet i en
EØS/EFTA-stat, skal vedkommende EU-tilsyns
myndighet ifølge EØS-tilpasningen til artikkel 17
nr. 3 informere EFTAs overvåkingsorgan, og
jevnlig oppdatere informasjonen om saken, for at
EFTAs overvåkingsorgan skal kunne utføre sine
oppgaver under artikkel 17 nr. 4 (formell
uttalelse) og 6 (bindende vedtak mot markeds
aktør). Av samme grunn vil EFTAs overvåkings
organ også motta informasjon fra den aktuelle
nasjonale tilsynsmyndigheten om tiltak iverksatt
for å gjennomføre ESMAs anbefaling under artik
kel 17 nr. 3.
Utstedelse av formell uttalelse til en nasjonal til
synsmyndighet etter artikkel 17 nr. 4 tilligger Kom
misjonen i EU-pilaren. Denne kompetansen er der
for lagt til EFTAs overvåkingsorgan i EFTA-pila
ren, selv om formell uttalelse er å anse som ikke
bindende tiltak. Tilsvarende som for vedtak, vil
EFTAs overvåkingsorgan utstede formell uttalelse
basert på utkast utarbeidet av vedkommende EU
tilsynsmyndighet uten ugrunnet opphold.
Tilsvarende som for Kommisjonen i EU-pila
ren, skal EFTAs overvåkingsorgans formelle
uttalelse ta hensyn til de tre EU-tilsynsmyndighe
tenes anbefaling, og EFTAs overvåkingsorgan
skal avgi en slik formell uttalelse senest tre måne
der etter at anbefalingen er vedtatt.
Den aktuelle nasjonale tilsynsmyndigheten i
EØS/EFTA-staten skal informere EFTAs over
våkingsorgan om tiltak iverksatt for å gjennom
føre den formelle uttalelsen, på samme måte som
nasjonale tilsynsmyndigheter i EU skal informere
de tre EU-tilsynsmyndighetene.
Som følge av at kompetansen til å fatte bin
dende vedtak er lagt til EFTAs overvåkingsorgan
under systemet satt opp i EØS-komitébeslutnin
gen for EU-tilsynsforordningene, vil de tre EU-til
synsmyndighetenes myndighet til å fatte vedtak
overfor finansmarkedsdeltakere for overtredelse
av EU-regler under artikkel 17. nr. 6 være begren
set til EU-pilaren. Tilsvarende myndighet er lagt
til EFTAs overvåkingsorgan med hensyn til
finansmarkedsdeltakere i EØS/EFTA-statene.
Det følger av tilpasningen til artikkel 17 nr. 6 at
EFTAs overvåkingsorgans vedtak skal treffes
basert på utkast utarbeidet av vedkommende EU
tilsynsmyndighet uten unødig opphold. EFTAs
overvåkingsorgan kan også be vedkommende
EU-tilsynsmyndighet om å utarbeide et utkast.
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3.3.2.11

Tiltak i krisesituasjoner (artikkel 18)

Gjennom innlemmelse av EU-tilsynsforordnin
gene i EØS-avtalen, vil virkeområdet for artikkel
18 omfatte hele EØS. Artikkel 18 utvides derved
til å omfatte negativ utvikling som oppstår eller
innvirker på EØS/EFTA-statene. EU-tilsynsmyn
dighetene skal følgelig aktivt legge til rette for og
om nødvendig samordne eventuelle tiltak som
iverksettes, og være fullt informert om enhver
relevant utvikling, også med hensyn til nasjonale
tilsynsmyndigheter i EØS/EFTA-statene, og skal
inviteres til å delta som observatør på alle rele
vante møter de berørte nasjonale tilsynsmyndig
heter avholder, jf. artikkel 18 nr. 1.
Kompetansen til å fatte bindende vedtak er
lagt til EFTAs overvåkingsorgan under systemet
satt opp i EØS-komitébeslutningene for EU-til
synsforordningene. Dersom Rådet har truffet et
vedtak etter artikkel 18 nr. 2, der det fastslås at det
foreligger en krisesituasjon, og derved autorise
rer et eller flere av de tre EU-tilsynsmyndighetene
til å fatte vedtak overfor nasjonal tilsynsmyndig
het etter artikkel 18 nr. 3, og eventuelt mot finans
markedsdeltaker etter artikkel 18. nr. 4, skal slik
myndighet derfor kun gjelde i EU. Tilsvarende
myndighet er lagt til EFTAs overvåkingsorgan
når det gjelder EØS/EFTA-statene. Det følger av
tilpasningen til artikkel 18 nr. 4 og 6 at EFTAs
overvåkingsorgans vedtak skal treffes basert på
utkast utarbeidet av vedkommende EU-tilsyns
myndighet. EFTAs overvåkingsorgan kan også be
vedkommende EU-tilsynsmyndighet om å utar
beide et utkast.
3.3.2.12

Tvisteløsning i grenseoverskridende
situasjoner (artikkel 19)

Mekling etter artikkel 19. nr. 2 i grenseoverskri
dende tvister mellom nasjonale tilsynsmyndig
heter, er ansett som ikke-bindende tiltak under
systemet satt opp i EØS-komitébeslutningene for
EU-tilsynsforordningene. Etter innlemmelsen av
EU-tilsynsforordningene i EØS-avtalen, vil de tre
EU-tilsynsmyndighetene derfor mekle etter artik
kel 19 nr. 2 også når den grenseoverskridende
tvisten involverer en eller flere nasjonale tilsyns
myndigheter fra EØS/EFTA-statene.
Kompetansen til å fatte bindende vedtak skal
imidlertid ligge hos EFTAs overvåkingsorgan.
ESMAs myndighet til å fatte vedtak overfor nasjo
nale tilsynsmyndigheter etter artikkel 19 nr. 3, for
det tilfellet meklingen ikke lykkes, og eventuelt
mot finansmarkedsdeltaker etter artikkel 19. nr. 4
for det tilfellet myndigheten ikke etterkommer

pålegget, skal derfor kun gjelde i EU. Tilsvarende
myndighet er ifølge tilpasningene lagt til EFTAs
overvåkingsorgan når det gjelder EØS/EFTA-sta
tene.
I tilfellet av en tverrpilartvist, det vil si tvist
mellom én eller flere nasjonale tilsynsmyndig
heter i EU, og én eller flere nasjonale tilsyns
myndigheter i EØS/EFTA-statene, følger det av
EØS-tilpasningen at EFTAs overvåkingsorgan fat
ter vedtak adressert til tilsynsmyndigheten(e) i
EØS/EFTA-staten(e), og vedkommende EU-til
synsmyndighet fatter vedtak adressert til tilsyns
myndigheten(e) i EU, for å avgjøre tvisten. Forut
setningsvis må vedtakene fra henholdsvis ved
kommende EU-tilsynsmyndighet og EFTAs over
våkingsorgan være parallelle, da de avgjør samme
tvist.
Det følger av tilpasningen til artikkel 19 nr. 3
og 4 at EFTAs overvåkingsorgans vedtak skal
treffes basert på utkast utarbeidet av vedkom
mende EU-tilsynsmyndighet uten unødig opphold. Dette vil gjelde både i tverrpilartvister og
ved tvister kun mellom nasjonale tilsynsmyndig
heter i EØS/EFTA-stater. EFTAs overvåkings
organ kan også be vedkommende EU-tilsynsmyn
dighet om å utarbeide et utkast.
3.3.2.13

Tvisteløsning mellom nasjonale tilsyns
myndigheter på tvers av sektorer
(artikkel 20)

Det følger av artikkel 20 at en felleskomité for de
tre EU-tilsynsmyndighetene er kompetent etter
artikkel 19, jf. artikkel 56, til å avgjøre tvister på
tvers av sektorer, det vil si tvister som vedrører
virkeområdet til mer enn én av de tre EU-tilsyns
myndighetene. Ifølge artikkel 56 skal EU-tilsyns
myndighetene som har den relevante myndig
heten, fatte parallelle vedtak i samsvar med avgjø
relsen fra felleskomiteen.
Som en konsekvens av at myndigheten til å
fatte bindende vedtak etter artikkel 19 tilligger
EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder EØS/
EFTA-statene, er det inntatt en tilpasning til artik
kel 20 som klargjør at ved tvister på tvers av sekto
rer skal kompetansen til å utarbeide utkast til, og
å fatte parallelle vedtak med, EFTAs overvåkings
organ etter artikkel 19, følge oppsettet i artikkel
56.
3.3.2.14

Anmodning om undersøkelser
(artikkel 22 nr. 4 og 34 nr. 1)

Som en konsekvens av innlemmelse av EU-tilsyns
forordningene i EØS-avtalen, skal de tre EU-til
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synsmyndighetene overvåke aktiviteter under
deres virkeområde også i EØS/EFTA-statene.
EFTA-pilarinstitusjoner som speiler funksjonen til
Rådet og Kommisjonen, dvs. henholdsvis EFTAs
faste komité og EFTAs overvåkingsorgan, gis på
denne bakgrunn en tilsvarende rett som nevnte
EU-institusjoner etter artikkel 22 nr. 4 og artikkel
34 nr. 1 til å begjære de tre EU-tilsynsmyndig
hetene om henholdsvis å gjennomføre under
søkelser, samt rett til etter anmodning å motta
uttalelser fra de tre EU-tilsynsmyndighetene.
3.3.2.15

Anmodning om stedlig tilsyn
(EBA-forordningen artikkel 32 nr. 3a)

Ifølge EBA-forordningen artikkel 32 nr. 3a kan
EBA anmode nasjonale tilsynsmyndigheter om å
gjennomføre stedlig tilsyn i forbindelse med
undersøkelser av motstandsdyktigheten til finans
markedsdeltakere. Selv om slik anmodning neppe
anses å være av bindende karakter etter systemet
satt opp i EØS-komitébeslutningene, er EBAs
kompetanse etter artikkel 32 nr. 3 ansett å være av
en slik art at den likevel bør ligge hos EFTAs
overvåkingsorgan når det gjelder EØS/EFTA-sta
tene.
Det følger av nevnte tilpasning til artikkel 32
nr. 3a at EFTAs overvåkingsorgan vil anmode om
stedlig tilsyn basert på utkast fra EBA. Videre kan
både EBA og EFTAs overvåkingsorgan anmode
om å delta på det stedlige tilsynet som utføres av
nasjonale tilsynsmyndigheter.
3.3.2.16

Anmodning om informasjon (artikkel 35)

Anmodning om informasjon etter artikkel 35 er
under systemet satt opp i EØS-komitébeslutnin
gene ansett som ikke-bindende tiltak, og krever i
utgangpunktet ikke tilpasning. Anmodning om
informasjon fra sentralbanken til Liechtenstein
skal imidlertid unntas fra bestemmelsen som
følge av at dette er den sveitsiske sentralbanken,
som ikke kan pålegges plikter etter EØS-avtalen.
3.3.2.17

Beskyttelsestiltak (artikkel 38)

Under systemet satt opp i EØS-komitébeslutnin
gene for EU-tilsynsforordningene, og i samsvar
med to-pilarstrukturen i EØS-avtalen, skal beslut
ningsmyndighet når det gjelder EØS/EFTA-sta
tene utøves i samsvar med prosedyrer etablert i
EFTA-pilaren. Notifisering fra en EØS/EFTA-stat
etter artikkel 38 om at den ikke vil gjennomføre
vedtak den mener berører dens finanspolitiske
ansvar, vil derfor bli gitt til EFTAs overvåkings

organ. Beslutningsprosessen for EFTAs overvåk
ingsorgan om å opprettholde, endre eller tilbake
kalle vedtaket etter artikkel 38, vil involvere ved
kommende EU-tilsynsmyndighet i samsvar med
den generelle samarbeidsklausulen, og som mer
spesifikt regulert i tilpasningen til artikkel 38.
Vedtak som ligger under Rådet etter artikkel
38, vil, når det gjelder EØS/EFTA-statene, bli fat
tet av EFTAs faste komité.
Ifølge artikkel 38 vil vedtak fattet av EU-tilsyns
myndighetene automatisk bli suspendert etter en
notifisering. I slike situasjoner, og i tilfelle en tverr
pilartvist som involverer én eller flere EØS/EFTAstater, vil tilpasningen til artikkel 38 medføre at
suspensjon- eller termineringseffekten automatisk
omfatter parallell-vedtaket fattet av EFTAs over
våkingsorgan i samme sak. Dersom vedkom
mende EU-tilsynsmyndighet beslutter å endre
eller tilbakekalle et slikt vedtak, skal den også
umiddelbart utarbeide et utkast for EFTAs over
våkingsorgan. Denne tilpasningen besørger at
samme situasjon ikke underlegges motstridende
vedtak mellom EU-pilaren og EFTA-pilaren.
3.3.2.18

Fremgangsmåte for beslutningstaking
(artikkel 39)

Tilpasningen til artikkel 39 utpensler samarbeids
plikten til de tre EU-tilsynsmyndighetene og
EFTAs overvåkingsorgan når EFTAs overvåk
ingsorgan har vedtakskompetansen, og EU-til
synsmyndighetene utarbeider utkast til EFTAs
overvåkingsorgan. For å sikre at retten til å bli
hørt etter artikkel 39 blir tilstrekkelig oppfylt for
vedtak som fattes av EFTAs overvåkingsorgan,
skal vedkommende EU-tilsynsmyndighet gi
EFTAs overvåkingsorgan mulighet til å innhente
uttalelse fra fysiske eller juridiske personer, inklu
dert nasjonale tilsynsmyndigheter, som er adres
sater eller direkte berørt av tiltaket, på stadiet der
EU-tilsynsmyndigheten utarbeider utkast. Ifølge
den generelle samarbeidsklausulen som omtalt
over, vil EFTAs overvåkingsorgan ha en plikt til å
sende EU-tilsynsmyndighetene relevant mottatt
informasjon.
3.3.2.19

Sammensetning av og deltakelse i tilsyns
styret (artikkel 40 og 44 nr. 4)

Tilpasning til artikkel 40 er en utpensling av den
generelle bestemmelsen om rett til deltakelse. Til
pasningen presiserer at nasjonale tilsynsmyndig
heter i EØS/EFTA-statene skal være representert
på samme nivå i ESMAs tilsynsstyre som nasjo
nale tilsynsmyndigheter i EU. Videre skal del
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takelsen innebære like rettigheter og plikter som
for nasjonale tilsynsmyndigheter i EU, med unn
tak av stemmerett. Som følge av tilpasningen vil
også Norges Bank kunne delta i tilsynsstyret i
EBA på vilkår som angitt i EBA-forordningen
artikkel 40 nr. 4.
Tilpasning til artikkel 44 nr. 4 presiserer at
EØS/EFTA-statene også kan delta i diskusjoner
som vedrører individuelle markedsaktører.
Ifølge tilpasningen til artikkel 40 kan EFTAs
overvåkingsorgan delta i den enkelte EU-tilsyns
myndighets tilsynsstyre på samme nivå som de
tre EU-tilsynsmyndighetene. Tilpasning til artik
kel 44 medfører også at EFTAs overvåkingsorgan,
i motsetning til Kommisjonen, får rett til å delta i
tilsynsstyre ved diskusjoner som vedrører indivi
duelle markedsaktører.
3.3.2.20

Oppgavene og beslutningstakingen til
tilsynsstyret (artikkel 43 og 44 nr. 1)

For å styrke sammenhengen i EØS-finanstilsyns
systemet på tvers av pilarene, er det ansett som
essensielt at oppgaven med å utarbeide utkast for
EFTAs overvåkingsorgan blir behandlet av ved
kommende EU-tilsynsmyndighets tilsynsstyre,
som er det organ som normalt er ansvarlig for å
fatte vedtak hva gjelder EU-statene. Tilpasningen
til artikkel 43 regulerer derfor at utarbeiding av
utkast for EFTAs overvåkingsorgan inkluderes i
oppgavene som tilligger EU-tilsynsmyndighete
nes tilsynsstyrer. Videre sikrer tilpasning til artik
kel 44 at utkast utarbeidet til EFTAs overvåkings
organ er tiltrådt av vedkommende tilsynsstyre
etter de relevante flertallsregler som følger av
artikkel 44 nr. 1.
Som en konsekvens av at EØS/EFTA-statene
deltar i de tre EU-tilsynsmyndighetenes arbeid og
EU-tilsynsforordningene innlemmes i EØS-avta
len, skal EFTA-pilarinstitusjoner som speiler funk
sjonen til Rådet og Kommisjonen, de vil si EFTAs
faste komité og EFTAs overvåkingsorgan, bli gitt
den samme informasjonen som tilsvarende institu
sjoner i EU hva gjelder aktiviteten i de tre EU-til
synsmyndighetene. Tilpasning til artikkel 44
besørger derfor at tilsynsstyret må gi informasjon
til nevnte EFTA-pilarinstitusjoner om de tre EU-til
synsmyndighetenes årsrapporter og dets årligeog flerårige arbeidsprogram.
3.3.2.21

Sammensetning av underkomité for finans
konglomerater (artikkel 57 nr. 2)

Ved innlemmelsen av EU-tilsynsforordningene i
EØS-avtalen, vil EØS/EFTA-statene fullt ut delta i

arbeidet i de tre EU-tilsynsmyndighetene og ha
rett til lik behandling innen alle deler av finanstil
synssystemet, med unntak av stemmerett. Som en
konsekvens av dette følger det av tilpasning til
artikkel 57 at EØS/EFTA-statenes nasjonale til
synsmyndigheter og EFTAs overvåkingsorgan
skal ha tilgang til underkomiteen for finanskon
glomerater, tilsvarende som henholdsvis nasjo
nale tilsynsmyndigheter i EU og de tre EU-tilsyns
myndighetene.
3.3.2.22

Skriftlig og muntlige innlegg i
klageprosedyren (artikkel 60 nr. 4)

Vedtak fattet av de tre EU-tilsynsmyndighetene
kan ankes til en felles klageinstans (Board of
Appeal). Det vil ikke være en slik klageinstans i
EFTA-pilaren, jf. ovenfor i punkt 2.4.5. Ankemeka
nismen vil imidlertid være tilgjengelig for vedtak
de tre EU-tilsynsmyndighetene har fattet mot en
nasjonal tilsynsmyndighet i EU under artikkel 19.
I en tverrpilartvist vil suspensjon eller endring av
dette vedtaket forutsetningsvis få virkning for
adressaten av EFTAs overvåkningorgans vedtak
som følge av sammenhengen i EØS-finanstilsyns
system på tvers av pilarene.
Tilpasning til artikkel 60 nr. 4 presiserer der
for at klageinstansen skal sørge for at EØS/EFTA
statenes tilsynsmyndigheter i nevnte type saker
inviteres til å komme med uttalelser til sakens
dokumenter, og har rett til å gi muntlig innlegg
under klageprosessen.
3.3.2.23

EFTAs bidrag til de tre EU-tilsynsmyndig
hetenesbyråenes budsjett (artikkel 62 nr. 1)

Som et resultat av at EU-tilsynsforordningene inn
lemmes i EØS-avtalen og EØS/EFTA-statene del
takelse i EUs tilsynsmyndigheter, skal nasjonale
tilsynsmyndigheter i EØS/EFTA-statene bidra til
finansieringen av de tre EU-tilsynsmyndighetene
på samme grunnlag som nasjonale tilsynsmyndig
heter i EU. Artikkel 62 legger til grunn at slike
bidrag skal kalkuleres etter en formel basert på
stemmevektingen i artikkel 3 nr. 3 i protokoll (nr.
36) om overgangsbestemmelser. Siden EØS/
EFTA- statene ikke er referert til i denne protokol
len, vil tilpasningene til artikkel 62 fastlegge hvil
ken vekting som vil bli benyttet for den enkelte
EØS/EFTA-stat.
3.3.2.24

Privileger og immunitet (artikkel 67)

Tilpasningen til artikkel 67 regulerer at EØS/
EFTA-statene skal gi de tre EU-tilsynsmyndig
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hetene og dets personell de samme privileger og
immunitet som EU-statene gir.
3.3.2.25

Personale (artikkel 68)

Ifølge tilpasningen til artikkel 68 skal borgere i
EØS/EFTA-statene bli ansett som kvalifisert til å
arbeide i de tre EU-tilsynsmyndighetene på
samme vilkår som EU-personell.
3.3.2.26

Tilgang til dokumenter (artikkel 72)

Tilpasningen i artikkel 72 regulerer at forordning
(EC) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001, skal gjelde for
nasjonale tilsynsmyndigheter i EØS/EFTA
statene hva gjelder dokumenter utarbeidet av de
tre EU-tilsynsmyndighetene etter EU-tilsyns
forordningene.
3.3.3

Særskilt om vilkåret om umiddelbar
anvendelse og forholdet til EØS-avtalen

Vedtakskompetansen nedfelt i EU-tilsynsforord
ningene artikkel 17 nr. 6, 18 nr. 4 og 19 nr. 4, som
på nærmere angitte vilkår gir de tre EU-tilsyns
myndighetene hjemmel til å fatte vedtak med
direkte internrettslig virkning overfor finansmar
kedsdeltakere, er begrenset til bestemmelser som
får umiddelbar anvendelse. Det er i utkastene til
EØS-komitébeslutninger for EU-tilsynsforord
ningene ikke inntatt noen tilpasningstekst til artik
lene 17–19 knyttet til dette vilkåret.
Norge har et dualistisk system som innebærer
at folkerettslig bindende traktatforpliktelser for

Norge som stat ikke automatisk også blir gjel
dende norsk intern rett. Dette innebærer igjen – i
motsetning til hva som gjelder i EU – at EØS-avta
len ikke omfatter prinsippet om umiddelbar
anvendelse/direkte virkning av traktatbestemmel
ser og forordninger. EØS-avtalen innebærer ikke
noen overføring av lovgivningsmyndighet fra
nasjonale myndigheter. Det vil si at rettsakter som
er innlemmet i EØS-avtalen, men ikke gjennom
ført i nasjonal rett, ikke direkte kan påberopes av
norske borgere og foretak i forholdet dem imel
lom, eller overfor nasjonale myndigheter. Retts
akter som er tatt inn i EØS-avtalen må, for at den
tilsiktede rettsvirkningen skal oppnås på norsk
territorium, gjennomføres nasjonalt ved lov- eller
forskriftsvedtak. Dette gjelder også i tilfeller hvor
selve myndigheten til å fatte vedtak i enkeltsaker
er overført til EFTAs overvåkingsorgan, og at
vedtaket i seg selv dermed er gitt direkte virkning
overfor rettssubjekter i EØS/EFTA-statene, jf.
St.prp. nr. 100 (1991–92) punkt 8.10.7.3. Forslag til
de nødvendige lovendringer for gjennomføring av
rettsakene vil bli fremmet av Finansdepartemen
tet i egen lovproposisjon, jf. kapittel 11.
Ordlyden i EU-tilsynsforordningene må på
denne bakgrunn forstås dithen at den innebærer
en referanse til bestemmelser/rettsakter som får
umiddelbar anvendelse i EU – det vil si at vedtaks
kompetansen er begrenset til bestemmelser i
rettsakter inntatt i EU-tilsynsforordningene artik
kel 1 nr. 2, og som under EU-retten er direkte
anvendbare. Formuleringen innebærer imidlertid
ikke at EØS-avtalen omfatter et slikt prinsipp.
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4 Nærmere om ESRB-forordningen og utkast til
EØS-komitébeslutning med tilpasninger
4.1

Hovedinnholdet i ESRB-forord
ningen

Det europeiske rådet for systemrisiko (ESRB) har
et overordnet ansvar for overvåkingen av finansi
ell stabilitet i EU og skal bidra til å begrense risi
kooppbygging i det finansielle systemet, bidra til
at det indre marked fungerer godt, og dermed
sikre at finanssektoren bidrar til økonomisk utvik
ling. ESRBs oppgaver er i ESRB-forordningen
(forordning (EU) nr. 1092/2010) nærmere angitt
som:
– innhente og analysere informasjon som er rele
vant for finansiell stabilitet,
– avdekke systemrisiko,
– advare, og eventuelt offentliggjøre advarsler,
mot betydelig systemrisiko,
– henstille, og eventuelt offentliggjøre anbefalin
ger, om risikoreduserende tiltak,
– gi fortrolige advarsler og vurderinger til EUs
Råd dersom ESRB mener det kan oppstå en
krise, jf. Rådets adgang til å fastslå overfor de
tre EU-tilsynsmyndighetene at det foreligger
en krisesituasjon,
– overvåke oppfølgingen av ESRBs advarsler og
anbefalinger,
– samarbeide tett med de andre deltakerne i Det
europeiske finanstilsynssystemet, gi de tre EU
tilsynsmyndighetene opplysninger om syste
miske risikoer, og samarbeide med de tre EU
tilsynsmyndighetene om utvikling av kvantita
tive og kvalitative indikatorer for å identifisere
og måle systemrisiko, og
– koordinere samarbeid med internasjonale
organisasjoner som IMF og FSB, samt med
myndigheter i tredjeland med makrotilsyns
oppgaver.
ESRB treffer ikke vedtak som er bindende for
medlemsstatene eller finansmarkedsdeltakere.
De som mottar anbefalinger fra ESRB, typisk
nasjonale finansdepartementer, sentralbanker og/
eller tilsynsmyndigheter, skal imidlertid opplyse
hvordan de følger dette opp, og enten gjennom
føre tiltak, eller begrunne overfor ESRB hvorfor

de ikke følger opp anbefalingene, jf. ESRB artik
kel 17.
ESRB ledes av et styre (General Board) som
skal møtes minst fire ganger per år. Forordningen
fastsetter hvem som skal være medlem av styret.
Følgende er medlemmer av styret med stemme
rett, jf. artikkel 6 nr. 1:
– formannen og nestformannen for Den Euro
peiske Sentralbank (ESB),
– sjefene for sentralbankene i medlemsstatene,
– et medlem av Kommisjonen,
– formannen for EBA,
– formannen for EIOPA,
– formannen for ESMA,
– lederen og de to nestlederne for ESRBs Råd
givende vitenskapelig utvalg (ASC), og
– lederen for ESRBs Rådgivende tekniske utvalg
(ATC).
Styret har i tillegg følgende medlemmer uten
stemmerett, jf. artikkel 6 nr. 2:
– en «høytstående representant» for de kompe
tente nasjonale tilsynsmyndigheter fra hver
medlemsstat, og
– lederen av EUs Økonomiske og finansielle
komité (EFC).
Det er fastsatt i forordningen at formannen for
Den europeiske sentralbanken er leder av styret i
en periode på fem år fra forordningen trådte i
kraft, dvs. frem til medio desember 2015. Det
synes nå å være enighet om at denne ordningen
skal videreføres inntil gjennomgangen av ramme
verket for makrotilsyn er foretatt, etter planen
innen 2017.
ESRB har etter forordningen i tillegg en sty
ringskomité, et rådgivende vitenskapelig utvalg
og en rådgivende teknisk komité. Sekretariat for
ESRB er lagt til den europeiske sentralbanken
(ESB).
ESRB skal årlig rapportere om sin virksomhet
til Europaparlamentet og Rådet.
I Kommisjonens forslag til ESRB-forordning,
som ble lagt frem i september 2009, var det ikke
lagt opp til deltakelse i arbeidet i ESRB for EØS/
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EFTA-statenes myndigheter. Norske myndig
heter hadde i 2009 og 2010 kontakt med rele
vante medlemmer av Europaparlamentet med
sikte på at Parlamentet i sin behandling av for
slaget skulle ta inn tekst i forordningen som ville
gi et grunnlag for slik deltakelse. Dette resul
terte i at en ny paragraf 5 i forordningen artikkel
9 kom med i den endelige forordningen. Artik
kel 9 nr. 5 gir en begrenset mulighet for ESRB til
å invitere representanter for myndigheter i
EØS/EFTA-statene som obser vatører. Bestem
melsen lyder:
Representanter på høyt nivå for berørte
myndigheter i tredjestater, særlig EØS-stater,
kan delta i ESRBs arbeid, men deres deltaking
er strengt begrenset til spørsmål av særlig
betydning for disse statene. ESRB kan opprette
ordninger som særlig gjelder arten og omfan
get av samt vilkårene for disse tredjestatenes
deltaking i ESRBs arbeid. Slike ordninger kan
omhandle representasjon, etter behov, som
observatør i styret, og bør bare gjelde spørsmål
av betydning for disse statene, med unntak av
spørsmål som på noen måte berører enkelte
finansmarkedsdeltakere eller medlemsstater.
Representanter for Norges Bank og Finanstilsynet
har på dette grunnlaget blitt invitert til møter i
ESRBs Rådgivende tekniske komité.

4.2

4.2.1

Utkast til beslutning i EØS
komiteen for innlemmelse av
ESRB-forordningen
EØS-komiteens beslutning

Utkastet til EØS-komiteens beslutning inne
holder en kort fortale og fem artikler.
Artikkel 1 fastsetter at forordning EU nr. 1092/
2010 (ESRB-forordningen) skal tas inn i EØS-avta
len vedlegg IX, og fastsetter EØS-tilpasninger til
rettsakten. Disse tilpasningene er nærmere
omtalt nedenfor i punkt 4.2.2.
Artikkel 2 slår fast at den islandske og den nor
ske språkversjonen av forordningen gis gyldighet.
Artikkel 3 regulerer når beslutningen trer i
kraft.
Artikkel 4 slår fast at beslutningen selv skal
kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende.
Det er vedlagt en felles erklæring fra avtalepar
tene som innebærer at EU ved en eventuell frem
tidig revisjon av forordningen skal vurdere om
EØS/EFTA-statene kan gis rett til å delta i arbei

det i ESRB som svarer til den deltakelsen som er
avtalt i de tre EU-tilsynsmyndighetene.
4.2.2

Tilpasningsteksten til ESRB-forord
ningen

Tilpasningsteksten til ESRB-forordningen inne
holder to generelle tilpasninger, som fastslår at
EFTA-statenes myndigheter skal delta i arbeidet i
ESRB, og gir en presisering av den generelle til
pasningen i EØS-avtalen Protokoll 1 for å klar
gjøre at begrepene medlemsstater, nasjonale til
synsmyndigheter mv. også skal omfatte EØS/
EFTA-statene og relevante myndigheter i disse.
Dette innebærer bl.a. at en representant for nasjo
nale tilsynsmyndigheter i hver av de tre EØS/
EFTA-statene skal være medlem uten stemmerett
i ESRBs styre, jf. oppregningen av medlemmer i
styret uten stemmerett i ESRB artikkel 6 nr. 2, og
medlem av den Rådgivende tekniske komiteen, jf.
ESRB artikkel 13 nr. 1(b).
Den konkrete tilpasningen til artikkel 6 nr. 2
fastsetter at hhv. sentralbanksjefene i Island og
Norge, samt en representant for Finansdeparte
mentet i Liechtenstein, og et medlem av EFTAs
overvåkingsorgans kollegium, skal være medlem
mer uten stemmerett i ESRBs styre.
Den konkrete tilpasningen til artikkel 13 nr. 1
fastsetter at en representant for sentralbankene i
Island og Norge, samt en representant for Finans
departementet i Liechtenstein, skal være medlem
mer av den Rådgivende tekniske komiteen.
Tilpasningene fastsetter også at hhv. sentral
banksjefene i Island og Norge, representanten for
de to sentralbankene, samt representanten for
Finansdepartementet i Liechtenstein, ikke skal
delta i arbeidet i hhv. styret og i Den rådgivende
tekniske komiteen ved behandling av «spørsmål
som på noen måte berører enkelte finansinstitusjo
ner eller medlemsstater». Denne begrensningen
må sees i sammenheng med forordningen artikkel
9 nr. 5. Forordningen er som nevnt vedtatt av Rådet
og Parlamentet. Kommisjonen har i drøftelsene
med EFTA-siden anført at ordlyden i forordningen
innebærer at Kommisjonen ikke kan gi ytterligere
deltakelse. EFTA-siden har lagt vekt på at EØS
komitébeslutningen uansett vil styrke grunnlaget
for EFTA-statenes deltakelse sammenlignet med
det som følger av forordningen artikkel 9 nr. 5. Det
er også utarbeidet utkast til en felles erklæring der
partene uttrykker enighet om at Kommisjonen,
ved eventuell fremtidig revisjon av forordningen,
vil vurdere om EØS/EFTA-statene kan få delta
kelse i ESRB som svarer til deltakelsen i de tre EU
tilsynsmyndighetene.
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Det kan ut fra ordlyden i tilpasningene rent
teknisk argumenteres for at «ekskluderingen» av
EØS/EFTA-statenes myndigheter fra behandlin
gen av visse typer spørsmål ikke også omfatter
representanter for de nasjonale tilsynsmyndighe
tene. EFTA-siden erkjenner imidlertid at man i
forståelsen av disse tilpasningene også må legge
vekt på konteksten, inkludert ordlyden i forord
ningen artikkel 9 nr. 5. Dette taler for at også
representantene for tilsynsmyndighetene skal
«ekskluderes» på samme måte som representan
tene for sentralbankene.
Artikkel 15 nr. 2 fastsetter at EU-tilsynsmyn
dighetene, Det Europeiske System av sentralban
ker (ESCB), Kommisjonen, de nasjonale tilsyns
myndighetene og nasjonale statistikkmyndigheter,
skal samarbeide med ESRB og gi ESRB alle de
opplysninger som er nødvendige for utførelsen av
ESRBs oppgaver. Tilpasningen innebærer at til
svarende myndigheter i EFTA-pilaren skal samar
beide på samme måte og gi nødvendig informa
sjon til ESRB.

Artikkel 16 nr. 3 fastsetter at ESRB skal under
rette Rådet, Kommisjonen og eventuelt de tre EU
tilsynsmyndighetene om advarsler og anbefalin
ger.
Tilpasningene innebærer også at EFTAs faste
komité, og eventuelt EFTAs overvåkingsorgan,
også skal informeres om advarsler og henstillin
ger og oppfølgingen av disse, og får tilsvarende
plikt til å holde advarsler og henstillinger som
ikke er offentliggjort fortrolig.
Etter artikkel 17 nr. 1 skal mottakere av anbe
falinger opplyse hvordan de følger dem opp, og
enten gjennomføre tiltak, eller begrunne overfor
ESRB hvorfor de ikke følger opp anbefalingene.
Dette vil også gjelde for anbefalinger rettet til
myndigheter i EFTA-pilaren. Tilpasningene til
artikkel 17 nr. 3 innebærer imidlertid at adgangen
for Europaparlamentet til å oppfordre lederen av
styret i ESRB til å forelegge en beslutning om en
offentlig anbefaling for Europaparlamentet, ikke
skal gjelde for anbefalinger rettet mot myndig
heter i EFTA-pilaren.
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5 Nærmere om forordningen om kredittvurderingsbyråer
(CRA-forordningen) og utkast til EØS-komitébeslutning
med tilpasninger
5.1

Bakgrunn

16. september 2009 vedtok Europaparlamentet og
Rådet forordning (EU) nr. 1060/2009 om kre
dittvurderingsbyråer. Forordningen kalles CRA
forordningen (Credit Rating Agencies).
CRA-forordningen regulerer virksomheten og
tilsyn med kredittvurderingsbyråene. CRA-forord
ningen er innlemmet i EØS-avtalen, jf. Prop. 144 S
(2011–2012), og ble gjennomført i norsk rett ved
inkorporasjon i lov 20. juni 2014 nr. 30 om kre
dittvurderingsbyråer. Se nærmere omtale i Prop.
87 L (2013–2014).
Bakgrunnen for EUs vedtakelse av CRA-for
ordningen var at kredittvurderingsbyråene ble
ansett å ha bidratt til finanskrisen ved å undervur
dere kredittrisikoen i strukturerte kredittinstru
menter, og ved ikke å ha justert kredittvurderin
gene etter hvert som markedet forverret seg. Det
forelå derfor et behov for å gjenopprette tilliten til
kredittvurderingsvirksomheten i EU, og for å øke
investorbeskyttelsen.
CRA-forordningens regulering av kredittvur
deringsbyråene har følgende overordnede formål:
– sikre uavhengighet og at kredittvurderings
byråene unngår interessekonflikter,
– forbedre kvaliteten i metodene som benyttes,
og forbedre kvaliteten i kredittvurderingene,
– øke gjennomsiktigheten ved å etablere krav
til utlevering av informasjon og offentlig
gjøring, og
– sørge for et effektivt rammeverk for registre
ring og tilsyn, og herunder unngå regelverks
arbitrasje mellom medlemsstatene.
Da CRA-forordningen trådte i kraft i EU i desem
ber 2009, var det allerede innen EU fremmet forslag om vesentlige endringer i forordningens
bestemmelser om autorisasjon og tilsyn med kre
dittvurderingsbyråenes virksomhet. Forslaget
om endringer ble fremmet parallelt med forsla
get om å etablere ny overnasjonal finanstilsyns
myndighetsstruktur i EU. Europaparlamentets

og rådsforordning (EU) nr. 513/2011 om endring
av CRA-forordningen (CRA II), ble vedtatt 11.
mai 2011.
Bakgrunnen for CRA II var at det tradisjo
nelle skillet mellom tilsynsmyndighetene i hjem
staten og øvrige tilsynsmyndigheter, og samord
net tilsyn i tilsynskollegier, ikke ble ansett som
den mest egnede strukturen for tilsyn med kre
dittvurderingsbyråer. Videre var det et mål at
registreringsprosessen for kredittvurderingsby
råer ble effektivisert og saksbehandlingsfristene
forkortet.
På tidspunktet for gjennomføringen av CRA
forordningen i norsk rett var ikke EØS-tilpasnin
ger til CRA II fremforhandlet, og CRA II ble derfor
ikke gjennomført samtidig med CRA-forordnin
gen i lov 20. juni 2014 nr. 30 om kredittvurderings
byråer.
Ytterligere endringer i CRA-forordningen ble
vedtatt 21. mai 2013 ved Europaparlamentets og
rådsforordning (EU) nr. 462/2013 (CRA III).
Samlet blir CRA II og CRA III kalt «endrings
forordningene».
CRA-forordningen forutsetter at Kommisjonen
gir gjennomføringsrettsakter på en rekke områ
der, og det er per i dag vedtatt flere slike retts
akter.

5.2
5.2.1

Nærmere om innholdet i CRA II
Generelt

CRA II overfører myndigheten til å autorisere kre
dittvurderingsbyråer fra nasjonale tilsynsmyndig
heter til ESMA.
Videre gir CRA II ESMA ansvar for å føre tilsyn
med at reglene om kredittvurderingsbyråer i EU
overholdes, og gir detaljerte regler om ESMAs til
synsvirksomhet. ESMAs kompetanse etter CRA II
er i store trekk den samme som den kompetanse
nasjonale tilsynsmyndigheter normalt har overfor
foretak under tilsyn. Bl.a. gir CRA II ESMA myn
dighet til å gjennomføre både dokumentbasert- og
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stedlig tilsyn. Gjennom CRA II får ESMA også
kompetanse til å innkreve tilsynsavgifter og ilegge
overtredelsesgebyr overfor private aktører.
Nasjonale tilsynsmyndigheter skal fortsatt
være ansvarlig for finansinstitusjonenes og andre
enheters bruk av kredittvurderinger.
5.2.2

ESMAs registrering (autorisering) av
kredittvurderingsbyråer

CRA II endrer artikkel 14 slik at et kredittvurde
ringsbyrå etablert i EU må søke om registrering
hos ESMA. Artikkel 15 til 18 gir regler om søk
nadsprosessen, herunder tidsfrister og prosedyre.

5.2.3
5.2.3.1

ESMAs tilsyn med kredittvurderings
byråer
Rapportering til ESMA

Kredittvurderingsbyråene har omfattende rappor
teringsplikter etter CRA-forordningen, som nær
mere redegjort for i Prop. 87 L (2013–2014).
CRA II endrer rapporteringsbestemmelsene slik
at ESMA, ikke nasjonale tilsynsmyndigheter, er
adressaten for rapporteringen.
5.2.3.2

ESMAs kompetanse til å anmode om
opplysninger (artikkel 23b)

CRA II fastsetter ny artikkel 23b som gir ESMA
kompetanse til å be om nødvendige opplysninger
fra personer angitt i artikkel 23b nr. 1 ved enkel
anmodning eller vedtak. Følgende personer er
angitt i artikkel 23b nr. 1:
– kredittvurderingsbyråer,
– personer som deltar i kredittvurderingsvirk
somhet,
– kredittvurderte enheter og tilknyttede tredje
menn,
– tredjemenn som kredittvurderingsbyråene har
utkontraktert visse funksjoner eller oppgaver
til, og
– andre personer som på annen nær og vesentlig
måte er tilknyttet eller forbundet med kre
dittvurderingsbyråer eller kredittvurderings
virksomhet.
Ved enkel anmodning har mottaker ikke plikt til å
gi informasjonen, men vedkommende kan ilegges
overtredelsesgebyr dersom faktisk avgitte opplys
ninger er feil eller villedende. Dersom informa
sjonsforespørselen kommer i form av vedtak, kan
det også ilegges tvangsmulkt hvis mottaker ikke
etterkommer vedtaket.

5.2.3.3

ESMAs kompetanse til generell gransking
(artikkel 23c)

CRA II fastsetter ny artikkel 23c i CRA-forordnin
gen, som gir ESMA myndighet til å gjennomføre
nødvendig gransking av personer angitt i artikkel
23b nr. 1. Granskingen iverksettes på grunnlag av
vedtak truffet av ESMA. ESMAs vedtak skal blant
annet angi granskingens gjenstand og formål. Slik
gransking inkluderer rett til å:
– undersøke alle registre, data mv. som har
betydning for utførelsen av ESMAs oppgaver,
– ta eller skaffe bekreftede kopier av eller utdrag
fra slike registre, data mv.,
– innkalle personer som omhandlet i artikkel 23b
nr. 1 eller deres representanter eller personale
og be dem om muntlige eller skriftlige forkla
ringer,
– høre enhver fysisk eller juridisk person som
går med på å bli spurt, og
– anmode om opplysninger om tele- og datatra
fikk.
Dersom nasjonale regler fastsetter at en anmod
ning om opplysninger om tele- og datatrafikk kre
ver tillatelse fra en rettsmyndighet, skal det søkes
om slik tillatelse. Se omtale nedenfor under punkt
5.2.6 om domstolskontroll.
Granskingen kan være dokumentbasert, eller
den kan inkludere et stedlig tilsyn. I sistnevnte til
felle vil også reglene i artikkel 23d om stedlig til
syn komme til anvendelse.
5.2.3.4

ESMAs kompetanse til å foreta stedlig tilsyn
(artikkel 23d)

CRA II fastsetter ny artikkel 23d, som gir ESMA
kompetanse til å gjennomføre nødvendig stedlig til
syn i forretningslokalene som tilhører juridiske per
soner angitt i artikkel 23b nr. 1. Tjenestemenn og
andre som ESMA har gitt fullmakt til å gjennom
føre stedlig tilsyn, skal ha tilgang til forretnings
lokaler og arealer som tilhører juridiske personer
som er gjenstand for ESMAs vedtak om gransking,
og skal ha den myndighet som er fastsatt i artikkel
23c om gransking. De har også kompetanse til å
forsegle forretningslokaler og bøker eller registre i
det omfang det er nødvendig for tilsynet.
Stedlig tilsyn krever vedtak fra ESMA, og tjenes
temenn som utfører tilsynet må fremvise en skriftlig
tillatelse. Dersom det er nødvendig for å utføre til
synet på en riktig og effektiv måte, kan ESMA gjen
nomføre stedlig tilsyn uten forhåndsvarsel.
Stedlig tilsyn kan gjennomføres som en del av
det løpende tilsynet med kredittvurderings
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byrået, eller som følge av en konkret mistanke om
regelovertredelser. Dersom personer motsetter
seg inspeksjon, skal nasjonale tilsynsmyndigheter
yte den bistand som er nødvendig for at ESMA
skal kunne gjennomføre det stedlige tilsynet, og
ved behov anmode om bistand fra ordensmakten
eller tilsvarende myndighet.
Dersom stedlig tilsyn eller assistanse fra
ordensmakten krever tillatelse fra en rettsmyndig
het etter nasjonale regler, skal det søkes om slik
tillatelse. Det kan også søkes om slik tillatelse
som et forebyggende tiltak. Se omtale nedenfor
under punkt 5.2.6 om domstolkontroll.
5.2.3.5

ESMAs saksbehandlingsregler ved mistanke
om overtredelse av regelverk

CRA II fastsetter ny artikkel 23e, som gir detal
jerte regler for ESMAs interne undersøkelser ved
mistanke om overtredelse av regelverket for kre
dittvurderingsbyråer.
Dersom det er indikasjoner på at det kan fore
ligge forhold som kan utgjøre en eller flere over
tredelser, skal ESMA utpeke en gransker innenfor
ESMA til å utrede saken. Granskeren skal være
uavhengig av den enheten som står for den ordi
nære tilsynsvirksomheten, og fra ESMAs tilsyns
styre. Den uavhengige granskeren skal forelegge
sin vurdering for ESMAs tilsynsstyre, som foretar
den endelige vurderingen av om det foreligger
overtredelse og beslutter hvilke tiltak som skal
iverksettes.
De berørte personers rett til kontradiksjon
skal sikres fullt ut under granskingen. Når gran
skeren sender inn saksmappen med resultatene til
ESMAs tilsynsstyre, skal vedkommende under
rette de personer som er gjenstand for granskin
gen, og disse skal på nærmere angitte vilkår ha
rett til innsyn i saksmappen.
ESMAs tilsynsstyre skal som hovedregel gi
de personer som er underlagt prosessen rett til å
bli hørt før de fatter vedtak, jf. artikkel 25 nr. 1 og
36c som endret og fastsatt i CRA II. Videre skal
nevnte personer gis tilgang til ESMAs saksdoku
menter.
5.2.3.6

ESMAs tilsynstiltak

CRA II fastsetter ny ordlyd i CRA-forordningens
artikkel 24, som sier at dersom ESMA finner at
kredittvurderingsbyrået har overtrådt regelver
ket, skal ESMA treffe nærmere angitte tiltak. Av
bestemmelsen fremgår det at de aktuelle tiltakene
er følgende:

–
–
–
–
–

tilbakekalling av kredittvurderingsbyråets
registrering,
midlertidig forbud mot at kredittvurderings
byrået utarbeider kredittvurderinger,
suspensjon av bruk av kredittvurderinger fra
kredittvurderingsbyrået for reguleringsformål,
pålegg om retting av forholdet, og
offentlig kritikk.

5.2.3.7

ESMAs kompetanse til å ilegge overtredel
sesgebyr og tvangsmulkt

CRA II fastsetter ny artikkel 36a i CRA-forordnin
gen, som gir ESMA kompetanse til å ilegge over
tredelsesgebyr for nærmere angitte overtredelser.
I bestemmelsen gis det detaljerte regler om
gebyrsatser og hvordan nivået på overtredelses
gebyret skal fastsettes.
Videre fastsetter CRA II ny artikkel 36b, som
gir ESMA kompetanse til å ilegge tvangsmulkt for
å stoppe ulovlig adferd, og for å få person som
angitt i artikkel 23b nr. 1 til å fremlegge opplys
ninger og underkaste seg gransking og stedlig til
syn.
5.2.3.8

Registrerings- og tilsynsavgift

CRA II fastsetter ny ordlyd i artikkel 19 om regis
trerings- og tilsynsavgifter, hvoretter kredittvurde
ringsbyråene i EU betaler registrerings- og til
synsavgift til ESMA, som igjen skal godtgjøre
nasjonale myndigheter i den grad de bistår i
ESMAs arbeid.
5.2.4

Kredittvurderinger fra kreditt
vurderingsbyråer etablert i tredjestat

Kredittvurderinger fra kredittvurderingsbyråer
etablert i tredjestater kan benyttes i EU på nær
mere angitte vilkår. Kredittvurderingene må
enten godkjennes av et europeisk kredittvurde
ringsbyrå, eller være utstedt av et tredjelandsbyrå
med tillatelse fra ESMA.
5.2.4.1

Kredittvurderinger som godkjennes av et
europeisk kredittvurderingsbyrå

CRA II fastsetter ny ordlyd i artikkel 4 om at et
registrert EU-kredittvurderingsbyrå, på nærmere
angitte vilkår, kan godkjenne at kredittvurderin
ger utstedt av kredittvurderingsbyråer etablert
utenfor EU kan brukes i EU.
Vilkår for godkjennelse etter artikkel 4 er
blant annet at:
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–

–

–

–

det er en saklig grunn for at kredittvurderin
gen er foretatt i tredjestaten (dette kan for
eksempel være lokalkunnskap om markedet
der det vurderte instrumentet befinner seg),
deler av kredittvurderingen er foretatt av et
registrerte EU-kredittvurderingsbyrå eller av
et kredittvurderingsbyrå i samme konsern (de
store kredittvurderingsbyråene har kredittvur
deringsbyråer over hele verden),
EU-kredittvurderingsbyrået har kontrollert, og
kan fortløpende dokumentere overfor ESMA,
at kredittvurderingsvirksomheten oppfyller
krav som er minst like strenge som nærmere
angitte krav i forordningen, og
ESMA har inngått en samarbeidsavtale om
utveksling av opplysninger med tilsynsmyndig
het for kredittvurderingsbyrået i en tredjestat
om fremgangsmåtene for samordning av til
synsvirksomheten.

Det godkjennende EU-kredittvurderingsbyrået er
fullt ut ansvarlig for kredittvurderingen.
5.2.4.2

Kredittvurdering utstedt av tredjelandsbyrå
med tillatelse fra ESMA

CRA II fastsetter ny ordlyd i artikkel 5, hvoretter
kredittvurderinger utstedt av kredittvurderings
byråer etablert utenfor EU på nærmere angitte vil
kår benyttes i EU, dersom kredittvurderingsbyrået
som utsteder kredittvurderingen har tillatelse fra
ESMA. Vilkår for slik tillatelse er blant annet at
Kommisjonen har truffet vedtak om at regelver
ket i denne tredjestaten er likeverdig med EU
regelverket, at ESMA har inngått avtale med til
synsmyndigheten i tredjestaten om utveksling av
opplysninger og fremgangsmåtene for samord
ning av tilsynsvirksomheten, og at kredittvurde
ringsbyrået er registrert og underlagt tilsyn i en
tredjestat. Videre er det ifølge artikkel 5 i CRA-for
ordningen et vilkår at kredittvurderingsvirksom
heten eller kredittvurderingene utstedt av kre
dittvurderingsbyrået ikke er systemviktige i EU.
Prosedyren for tillatelse fra ESMA til kredittvur
deringsbyrå etablert i tredjestat, følger i store trekk
samme regler som søknad om tillatelse fra euro
peiske institusjoner. En kredittvurdering som er
utarbeidet av et kredittvurderingsbyrå med til
latelse etter artikkel 5, kan benyttes i hele EU.
5.2.5

Nærmere om samarbeidet mellom ESMA
og nasjonale tilsynsmyndigheter

CRA II innfører bestemmelser om samarbeidet
mellom ESMA og nasjonale tilsynsmyndigheter:

5.2.5.1

Generell informasjonsutveksling

Ifølge artikkel 27 skal ESMA og nasjonale tilsyns
myndigheter i EU utveksle informasjon som er
nødvendig for å utføre tilsynsoppgavene.
5.2.5.2

Delegering

Ifølge artikkel 30 kan ESMA delegere konkrete
tilsynsoppgaver til nasjonale tilsynsmyndigheter i
EU. ESMA må i forkant av delegeringen rådføre
seg med nasjonale myndigheter og bli enige om
premisser og tidsramme for oppdraget. ESMA
skal kompensere nasjonale tilsynsmyndigheter
for utgiftene de har i forbindelse med utførelsen
av oppdraget. ESMA forblir ansvarlig for utførel
sen av oppgaven og kan trekke delegeringen til
bake.
5.2.5.3

Varsling om rettstridig virksomhet

Dersom nasjonale tilsynsmyndigheter i EU har
grunn til å tro at kredittvurderingsbyråer driver
virksomhet i strid med regelverket innenfor deres
jurisdiksjon, skal de varsle ESMA, jf. artikkel 31.
5.2.5.4

Varsling og bistand i forbindelse med
gransking og stedlig tilsyn mv.

Nasjonale tilsynsmyndigheter skal varsles om at
ESMA ber om opplysninger etter artikkel 23b, og
før ESMA starter henholdsvis gransking og sted
lig tilsyn i medhold av artikkel 23d. ESMA kan
også kreve at nasjonale tilsynsmyndigheter utfø
rer særlige granskingsoppgaver og stedlig tilsyn
som nærmere angitt i de nevnte artiklene. I disse
tilfellene skal nasjonale tilsynsmyndigheter ha
samme kompetanse som ESMA, jf. artikkel 23d
nr. 5 og 6.
Tjenestemenn hos nasjonale tilsynsmyndig
het kan også delta i det stedlige tilsynet ESMA
utfører.
5.2.6

Klagerett og domstolskontroll av ESMAs
vedtak etter CRA-forordningen

Det følger av henholdsvis artikkel 60 og 61 i
ESMA-forordningen at vedtak fattet av ESMA kan
påklages og overprøves av et Board of Appeal, og
at vedtak fra denne klageinstansen kan bringes
inn for EU-domstolen etter reglene for domstols
kontroll i TEUV, jf. nærmere omtale ovenfor
under punkt 3.2.2.3. Disse bestemmelsene gjelder
tilsvarende for vedtak fattet av ESMA etter CRA
forordningen.
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Som omtalt over i punkt 5.2.3.3 om gransking
og punkt 5.2.3.4 om stedlig tilsyn, kan nasjonale
regler fastsette at nærmere angitte vedtak fra
ESMA i forbindelse med henholdsvis gransking
(innhenting av tele- og datatrafikk) og stedlig til
syn krever tillatelse fra nasjonal rettsmyndighet.
Når det søkes om slik tillatelse skal den nasjo
nale rettsmyndigheten kontrollere om ESMAs
vedtak er ekte, jf. CRA II, som fastsetter ny artik
kel 23c nr. 6 og 23d nr. 9. Dette vil være en ren
autentisitetskontroll ved å undersøke at det er
ESMA som har utstedt vedtaket. Videre skal
rettsmyndigheten kontrollere at de planlagte
tvangsmidlene verken er vilkårlige eller går for
langt, sett hen til gjenstanden for henholdsvis
granskingen og det stedlige tilsynet. Ved kontrol
len av om tvangsmidlene står i forhold til for
målet, kan den nasjonale rettsmyndigheten be
ESMA om nærmere forklaringer, særlig om
grunnene til ESMAs mistanke om at denne for
ordningen er overtrådt, samt hvor alvorlig den
antatte overtredelsen er, og på hvilken måte den
personen som er gjenstand for tvangsmidlene er
innblandet. Den nasjonale rettsmyndigheten skal
imidlertid ikke vurdere nødvendigheten av hen
holdsvis granskingen eller det stedlige tilsynet
på nytt, eller kreve å få tilgang til opplysningene i
ESMAs saksmappe.
Ifølge ny ordlyd i artikkel 36e fastsatt i CRA II,
skal EU-domstolen ha full domsmyndighet til å
prøve ESMAs beslutninger om ilegging av over
tredelsesgebyr eller tvangsmulkt.
5.2.7

Krav til tvangsfullbyrdelse av ESMAs
vedtak under CRA-forordningen

CRA II fastsetter ny artikkel 36d nr. 3, om at ved
tak fattet av ESMA om overtredelsesgebyr og
tvangsmulkt skal kunne tvangsfullbyrdes.
Tvangsfullbyrdelse skal følge nasjonale sivilpro
sessrettslige bestemmelser. Vedtak om tvangs
fullbyrdelse skal kunne skje uten annen formali
tet enn kontroll av at vedtaket er ekte. Når disse
formalitetene er oppfylt på anmodning fra den
berørte part, kan sistnevnte gjennomføre tvangs
fullbyrdelsen i samsvar med nasjonal lovgivning
ved å bringe saken inn for det kompetente
organ.
Tvangsfullbyrdelsen kan utsettes bare etter
vedtak truffet av EU-domstolen. Klager over
påståtte uregelmessigheter i forbindelse med
gjennomføringen av tvangsfullbyrdelser, skal
imidlertid være underlagt nasjonale domstolers
domsmyndighet.

5.3

Nærmere om innholdet i CRA III

Endringsforordning (EF) nr. 1060/2009) (CRA
III), foretar enkelte ytterligere endringer i CRA
forordningen.
CRA III gjør enkelte endringer i reglene om
bruk av kredittvurderinger for reguleringsformål.
Reguleringsformål er definert som bruk av kre
dittvurderinger for det formål å overholde EU
reglene slik de er gjennomført i medlemsstatenes
nasjonale lovgivning. CRA III utvider definisjonen
av kredittvurderinger noe, og den innfører obliga
torisk krav om to uavhengige vurderinger av
strukturerte finansielle instrumenter og enkelte
øvrige krav for utsteder av slike produkter.
CRA III gir nye krav til vurdering av statsgjeld.
CRA III innfører videre eierbegrensningsregler
og gir regler om kredittvurderingsbyråers erstat
ningsansvar overfor brukere av kredittvurderin
ger, og den innfører nye regler om offentliggjø
ring av kredittvurderinger på en egen ESMA-platt
form.
CRA III gjør også enkelte endringer i bestem
melser som berører ESMAs overnasjonale kom
petanse, herunder mindre endringer i ESMAs rett
til å innkreve tilsynsgebyr og i ESMAs kompe
tanse til å ilegge overtredelsesgebyr og tvangs
mulkt.
Det følger av videre av ny artikkel 25a fastsatt i
CRA III, at nasjonale tilsynsmyndigheter har
ansvar for tilsyn med og håndhevingen av overtre
delser knyttet til CRA-forordningen artikkel 4 nr. 1
om bruk av kredittvurderinger for reguleringsfor
mål. Tilsvarende gjelder for artikkel 5a om plikt
for nevnte institusjoner til selv å foreta en kredit
trisikovurdering, og artikkel 8b - 8d om krav til
offentliggjøring av opplysninger om strukturerte
finansielle instrumenter og dobbel kredittvurde
ring av slike instrumenter samt regler for bruk av
flere kredittvurderingsbyråer.

5.4

5.4.1

Utkast til beslutning i EØS
komiteen for innlemmelse av
CRA II og III
EØS-komiteens beslutning

Utkastet til EØS-komiteens beslutning inne
holder en fortale og fire artikler.
Artikkel 1 fastsetter at forordning (EU) nr.
513/2011 (CRA II) og (EU) nr. 462/2013 (CRA III)
skal tas inn i EØS-avtalen vedlegg IX, og fastsetter
EØS-tilpasninger til rettsakten. Disse tilpasnin
gene er nærmere omtalt nedenfor i punkt 5.4.2.
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Artikkel 2 slår fast at den islandske og den nor
ske versjonen av forordningene gis gyldighet og
kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende.
Artikkel 3 regulerer når beslutningen trer i
kraft.
Artikkel 4 slår fast at beslutningen selv skal
kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende.
Utkastet til beslutning har også vedlagt en
ensidig erklæring fra EØS/EFTA-statene, som har
som formål å presisere at innlemmelsen av CRA II
og CRA III i EØS-avtalen ikke berører virkeområ
det for EØS-avtalen med hensyn til forholdet til
tredjeland. Erklæringen understreker det gene
relle utgangspunkt om at EUs tredjelandspolitikk
faller utenfor EØS-avtalens virkeområde.

5.4.2
5.4.2.1

Tilpasningsteksten til CRA II og CRA III
(endringsforordningene)
Generelle tilpasninger

Som en konsekvens av innlemmelse av endrings
forordningene i EØS-avtalen, vil begrepet med
lemsstat i CRA-forordningen bli forstått å omfatte
EØS/EFTA-statene i tillegg til EU-medlems
statene. Spesielle tilpasninger vil imidlertid gå
foran denne generelle tilpasningen.
I tilpasningsteksten er det videre presisert at
EØS/EFTA-statenes nasjonale tilsynsmyndig
heter, så vel som fysiske eller juridiske personer
hjemmehørende eller etablert eller i EØS/EFTA
statene, omfattes av virkeområdet for forordningen
på samme vilkår som EUs nasjonale tilsynsmyndig
heter og fysiske og juridiske personer i EU.
Henvisninger til unionsrettsaktene er erstattet
med henvisning til EØS-avtalen, fordi det er sist
nevnte regelverk som anvendes i en EØS-kon
tekst, jf. EØS-avtalen artikkel 7.
For å bidra til konsekvent og enhetlig tilsyn,
og for å kunne gjennomføre arbeidsdelingen mel
lom ESMA og EFTAs overvåkingsorgan i praksis,
vil de to organene samarbeide, utveksle informa
sjon og konsultere hverandre i utføringen av sine
oppgaver etter CRA-forordningen, spesielt før det
foretas noen handlinger som er relevant for til
synsfunksjonen deres. Denne bestemmelsen er
lik den generelle samarbeidsbestemmelsen i EU
tilsynsforordningene. I tillegg er det i tilpasningen
til CRA-forordningen presisert at samarbeidsplik
ten inkluderer en plikt til å oversende informasjon
til hverandre, herunder oversende informasjon
innhentet på stedlig tilsyn og mottatt ved søknad
om registrering, mv.

5.4.2.2

Vedtak og to-pilarstruktur

Under systemet satt opp i EØS-komitébeslutnin
gen for endringsforordningene, er kompetansen
til å fatte bindende vedtak lagt til EFTAs overvå
kingsorgan. Slik beslutningskompetanse gis i føl
gende bestemmelser i CRA- forordningen:
– vedtak om dispensasjon fra interessekonflikt
regler (artikkel 6 nr. 3),
– vedtak og underretning om at registrerings
søknaden er komplett (artikkel 15 nr. 4),
– vedtak om at behandlingsfristen for søknaden
skal forlenges (artikkel 16. nr. 2 og 17 nr. 2),
– vedtak om å registrere eller avslå å registrere
(artikkel 16 nr. 3 and 17 nr. 3),
– vedtak om tilbakekalling av registrering (artik
kel 20),
– vedtak eller enkel anmodning om informasjon
(artikkel 23b nr. 1),
– vedtak om å igangsette gransking (artikkel 23c
nr. 3),
– vedtak om å igangsette stedlig tilsyn (artikkel
23d nr. 4),
– vedtak om at overtredelse har blitt begått
(artikkel 23e nr. 5),
– vedtak om tilsynstiltak (artikkel 24 nr. 1),
– vedtak om å utvide perioden kredittvurderin
ger fortsatt kan brukes for regulatoriske for
mål (artikkel 24 nr. 4),
– midlertidig vedtak i påvente av at høring av
berørte personer (artikkel 25 nr. 1),
– vedtak om overtredelsesgebyr (artikkel 36a nr.
1), og
– vedtak om tvangsmulkt (artikkel 36b nr. 1).
Det følger av EØS-tilpasningene til disse bestem
melsene at EFTAs overvåkingsorgans vedtak skal
treffes basert på utkast utarbeidet av ESMA uten
unødig opphold. ESMA vil forutsetningsvis utar
beide utkast for EFTAs overvåkingsorgan når
bruk av slike tiltak overfor finansmarkedsdel
takere i EØS/EFTA-statene anses nødvendig.
EFTAs overvåkingsorgan kan også be ESMA om
å utarbeide et utkast.
5.4.2.3

Søknad og registrering (artikkel 14 til 18)

Under systemet satt opp i EØS-komitébeslutnin
gen for endringsforordningene, er kompetansen
til å fatte bindende vedtak lagt til EFTAs overvå
kingsorgan. Det vil derfor være EFTAs overvå
kingsorgan som er kompetent til å registrere kre
dittvurderingsbyråer etablert i EØS/EFTA-stater,
og fatte de nødvendige vedtak i søknadsproses
sen.
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Søknader for slike kredittvurderingsbyråer
skal derfor sendes til EFTAs overvåkingsorgan.
Søknaden videresendes fra EFTAs overvåkingsor
gan til ESMA, og ESMA vil gjennomføre nødven
dig teknisk analyse for å avgjøre om foretaket opp
fyller kravene til registrering. ESMA vil deretter
utarbeide utkast til EFTAs overvåkingsorgan.
Når søknaden gjelder en gruppe med kre
dittvurderingsbyråer der noen er etablert i en
EU-stat og andre i en EØS/EFTA-stat, skal
EFTAs overvåkingsorgan og ESMA samarbeide
for å fatte samtidige og konsistente vedtak overfor kredittvurderingsbyråene. Det er ESMA som
vil foreta nødvendig teknisk analyse for å vur
dere om kredittvurderingsbyråene oppfyller kra
vene til registrering, og vedtak av EFTAs
overvåkingsorgan fattes basert på et utkast fra
ESMA.
Hvis søknaden om registrering av et kre
dittvurderingsbyrå etablert i en EØS/EFTA-stat
innvilges av EFTAs overvåkingsorgan, vil regis
treringen være gyldig i hele EØS uten behov for
ytterligere vedtak fra ESMA.

(EU) nr. 272/2012 som fastsetter nærmere detal
jer for beregningen.
ESMA innkrever avgiften for kredittvurde
ringsbyråer etablert i tredjestater og som driver
virksomhet i en EØS/EFTA-stat via reglene om
tredjeland (CRA-forordningen artikkel 5).
5.4.2.6

Artikkel 23, 23a og 32 pålegger ESMA taushets
plikt og oppstiller begrensinger i adgangen til å
innhente informasjon underlagt legal privilege, og
til å gripe inn i innholdet i kredittvurderingene
eller kredittvurderingsmetodene. Under systemet
satt opp i EØS-komitébeslutningen for endringsfor
ordningene, er kompetansen til å fatte bindende
vedtak lagt til EFTAs overvåkingsorgan. Ifølge til
pasningene vil derfor EFTAs overvåkingsorgan
pålegges tilsvarende begrensinger som ESMA
under nevnte bestemmelser.
5.4.2.7

5.4.2.4

ESMAs offentliggjøring av informasjon
(artikkel 11 nr. 2, 11a nr. 2, 18 nr. 3 og 21)

For å besørge ensartet og tilstrekkelig informasjon
i hele EØS-markedet, skal ESMA offentliggjøre
innsendt informasjon etter CRA-forordningen på
sin europeiske ratingplattform, også for kredittvur
deringsbyråer etablert i EØS/EFTA-stater. Tilsva
rende skal slike kredittvurderingsbyråer inklude
res i ESMA sin årlige rapport om anvendelsen av
CRA-forordningen. Videre skal ESMA offentlig
gjøre en liste over godkjente kredittvurderings
byråer på sitt nettsted, herunder kredittvurderings
byråer etablert i EØS/EFTA-stater.
5.4.2.5

Registrering- og tilsynsavgift (artikkel 19)

Under systemet satt opp i EØS-komitébeslutnin
gen for endringsforordningene, er kompetansen
til å fatte bindende vedtak lagt til EFTAs over
våkingsorgan. Det vil derfor være EFTAs over
våkingsorgan som har kompetansen til å innkreve
registrerings- og tilsynsavgifter. Fordi alle tek
niske elementer ved registreringsprosessen, og
ved løpende tilsyn med kredittvurderingsbyråer
etablert i EØS/EFTA-stater, skal utføres av
ESMA, skal avgiftene som innkreves viderefor
midles til ESMA. Størrelsen på avgiftene for kre
dittvurderingsbyråer etablert i EØS/EFTA-stater
skal beregnes på tilsvarende grunnlag som i EU,
og i samsvar med delegert kommisjonsforordning

Taushetsplikt og begrensninger i innhenting
av informasjon og inngripen i kreditt
vurderinger (artikkel 23, 23a og 32)

Anmodning om opplysninger (artikkel 23b)

Opplysninger som er underlagt regelfastsatt rap
porteringsplikt etter CRA-forordningen, sendes
inn direkte til ESMA fra kredittvurderingsbyråer
etablert i EØS/EFTA-stater. Det er imidlertid
EFTAs overvåkingsorgan som vil ha kompetanse
til å be om opplysninger ved enkel anmodning eller
vedtak rettet mot personer hjemmehørende eller
etablert i en EØS/EFTA-stat.
Bakgrunnen for at både kompetansen til å
fatte vedtak og å utstede enkel anmodning er lagt
til EFTAs overvåkingsorgan, til tross for at enkel
anmodning som sådan ikke forplikter mottaker til
å besvare, er at mottaker av enkel anmodning kan
ilegges overtredelsesgebyr dersom faktisk avgitte
opplysninger ikke er korrekte. På grunn av forbin
delsen mellom enkel anmodning og vedtak om
eventuelt overtredelsesgebyr, er enkel anmod
ning funnet å være av en slik karakter at den utste
des av EFTAs overvåkingsorgan, ikke ESMA. Det
følger av EØS-tilpasningen at EFTAs overvåkings
organs vedtak og enkel anmodning skal treffes
basert på utkast utarbeidet av vedkommende EU
tilsynsmyndighet uten unødig opphold. EFTAs
overvåkingsorgan skal videreformidle den mot
tatte informasjonen til ESMA.
5.4.2.8

Gransking (artikkel 23c)

Igangsetting av gransking krever vedtak. Under
systemet satt opp i EØS-komitébeslutningen for
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endringsforordningene, er kompetansen til å fatte
bindende vedtak lagt til EFTAs overvåkingsorgan.
Vedtak om gransking fattes derfor av EFTAs over
våkingsorgan når det gjelder EØS/EFTA-statene.
Det følger av EØS-tilpasningen at EFTAs over
våkingsorgans vedtak skal treffes basert på utkast
utarbeidet av vedkommende EU-tilsynsmyndighet
uten unødig opphold. Blant annet for å sikre kon
sekvent og ensartet tilsyn i EØS, kan ESMA be
om at ESMA personell assisterer og deltar i til
synet som utføres av EFTAs overvåkingsorgan.
Dokumentbasert gransking vil i praksis gjen
nomføres av ESMA, med unntak av innledende
vedtak om igangsetting av granskingen og inn
henting av opplysninger ved enkel anmodning
eller vedtak. Også ved gransking som inkluderer
stedlig tilsyn, vil ESMA gjøre den tekniske analy
sen, men slik at det er EFTAs overvåkingsorgan
som vil ha kompetansen til å gjennomføre det
stedlige tilsynet som redegjort for under.
5.4.2.9

Stedlig tilsyn (23d)

Under systemet satt opp i EØS-komitébeslut
ningen for endringsforordningene, er kompetan
sen til å fatte bindende vedtak lagt til EFTAs over
våkingsorgan. Det er på denne bakgrunn EFTAs
overvåkingsorgan som fatter vedtak om stedlig til
syn overfor personer hjemmehørende eller eta
blert i EØS/EFTA-statene.
Det følger av EØS-tilpasningen at EFTAs over
våkingsorgans vedtak skal treffes basert på utkast
utarbeidet av vedkommende EU-tilsynsmyndighet
uten unødig opphold. Også gjennomføring av
stedlig tilsyn, herunder utstedelse av skriftlig full
makt til personer som gjennomfører tilsynet, er
ansett som kompetanse av en slik art at den skal
tilligge EFTAs overvåkingsorgan, og ikke ESMA.
For å sikre konsekvent og ensartet tilsyn i EØS,
og fordi ESMA utfører det tekniske tilsynet med
kredittvurderingsbyråer, kan imidlertid ESMA be
om at ESMA personell assisterer og deltar i det
stedlige tilsynet som utføres av EFTAs overvåk
ingsorgan. EFTAs overvåkingsorgan skal da
utstede skriftlig fullmakt til slikt personell.
5.4.2.10

Saksbehandlingsregler ved mistanke om
overtredelse av regelverk (artikkel 23e)

Tekniske elementer i tilsynet under CRA-forord
ningen vil bli utført av ESMA, også for kredittvur
deringsbyråer etablert i EØS/EFTA-statene. Når
ESMA ved utførelsen av sine oppgaver finner
alvorlige indikasjoner på forhold som kan utgjøre
en eller flere overtredelser som omhandlet i CRA

forordningen vedlegg III, skal EFTAs overvåk
ingsorgan oppnevne en uavhengig gransker
innenfor EFTAs overvåkingsorgan for å utrede
saken.
De to myndighetene skal samarbeide for å
besørge at tilsynet utføres effektivt, og EFTAs
overvåkingsorgan skal gi ESMA nødvendig infor
masjon og saksmapper for at ESMA skal kunne
utføre sine plikter.
EFTAs overvåkingsorgans uavhengige gran
sker skal utføre oppgavene uavhengig fra ESMA
og EFTAs overvåkingsorgan. Hun skal ha tilgang
til alle dokumenter og informasjon innsamlet av
EFTAs overvåkingsorgan eller ESMA i sin tilsyns
virksomhet, og rapporterer både til tilsynsstyret i
ESMA og til EFTAs overvåkingsorgan med en
fullstendig saksmappe med resultatene av gran
skingen. Granskeren skal påse at rettighetene til å
bli hørt respekteres for de personer som er under
lagt gransking.
Når
EFTAs
overvåkingsorgan
mottar
saksmappen fra den uavhengige granskeren, skal
EFTAs overvåkingsorgan etter prosedyren angitt
i kommisjonsforordning (EU) nr. 946/2012 i EØS
tilpasset form som beskrevet nedenfor, avgjøre
om det er begått en eller flere av overtredelsene i
vedlegg III til CRA–forordningen, og skal i så til
fellet treffe et tilsynstiltak og ilegge et overtredel
sesgebyr. Det følger av EØS-tilpasningen at
EFTAs overvåkingsorgans vedtak skal treffes
basert på utkast utarbeidet av vedkommende EU
tilsynsmyndighet uten unødig opphold. EFTAs
overvåkingsorgan skal henvise saker til vedkom
mende nasjonale myndigheter for straffeforfølg
ning, dersom det er alvorlige indikasjoner på at
det kan foreligge forhold som kan være straffbare.
De berørte personers rett til kontradiksjon skal
sikres fullt ut under granskingen. Når granskeren
sender inn saksmappen med resultatene til EFTAs
overvåkingsorgan og ESMAs tilsynsstyre, skal ved
kommende underrette de personer som er gjen
stand for granskingen, og disse skal på nærmere
angitte vilkår ha rett til innsyn i saksmappen.
Utfyllende regler om prosedyrer og vilkår for
ileggelse av tilsynsstiltak og overtredelsesgebyr
følger av kommisjonsforordning (EU) nr. 946/
2012. Når det gjelder EØS/EFTA-statene, følger
det av EØS-tilpasninger til denne forordningen at
ESMAs tilsynsstyre skal informere EFTAs over
våkingsorgan dersom saksmappen fra den uav
hengige granskeren ikke er fullstendig, og EFTAs
overvåkingsorgan skal sende saksmappen tilbake
til den uavhengige granskeren.
Dersom ESMAs tilsynsstyre mener funnene i
granskingen ikke synes å avdekke mulig overtre
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delse, skal de informere EFTAs overvåkingsorgan
som fatter vedtak om å avslutte granskingen. Der
som ESMAs tilsynsstyre ikke er enig med funnene
til den uavhengige granskeren, skal de informere
EFTAs overvåkingsorgan, som på ny skal sende
resultatene til personene som er underlagt gran
sking, med en tidsfrist for innspill. Når ESMAs til
synsstyre utarbeider utkast til EFTAs overvåkings
organ, eller EFTAs overvåkingsorgan fatter vedtak,
skal de ikke være forpliktet til å ta i betraktning innspill mottatt etter denne tidsfristen.
Dersom ESMAs tilsynsstyre er enig i funnene
til den uavhengige granskeren, skal de, før de
utarbeider et utkast til EFTAs overvåkingsorgan,
informere EFTAs overvåkingsorgan, som så infor
merer personene underlag gransking og setter en
tidsfrist for innspill. ESMAs tilsynsstyre og EFTAs
overvåkingsorgan er ikke forpliktet til å ta i
betraktning innspill mottatt etter at denne tidsfris
ten er utløpt.
Både ESMAs tilsynsstyre og EFTAs over
våkingsorgan kan invitere personer underlagt slik
gransking til en muntlig høring.
5.4.2.11

Tilsynstiltak (artikkel 24)

Under systemet satt opp i EØS-komitébeslut
ningen for endringsforordningene, er kompetan
sen til å fatte bindende vedtak lagt til EFTAs over
våkingsorgan. Det er på denne bakgrunn EFTAs
overvåkingsorgan som vil være kompetent til å
fatte tilsynstiltak hva gjelder kredittvurderingsby
råer etablert i EØS/EFTA-statene, og til å utvide
perioden for at kredittvurderinger fra det aktuelle
kredittvurderingsbyrået fortsatt kan brukes til
regulerings formål. Det følger av EØS-tilpasnin
gen at EFTAs overvåkingsorgans vedtak skal tref
fes basert på utkast utarbeidet av vedkommende
EU-tilsynsmyndighet uten unødig opphold. For å
besørge ensartet og tilstrekkelig informasjon i
hele EØS-markedet, skal ESMA offentliggjøre til
synsvedtak fra EFTAs overvåkingsorgan på sin
nettside innen ti dager etter vedtaket ble fattet,
inkludert informasjon om retten til å anke slikt
vedtak til EFTA-domstolen og informasjon om at
anken ikke har oppsettende virkning.
5.4.2.12

Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt
(artikkel 36a og artikkel 36b)

Under systemet satt opp i EØS-komitébeslutnin
gen for endringsforordningene, er kompetansen
til å fatte bindende vedtak lagt til EFTAs overvåk
ingsorgan. Det er på denne bakgrunn EFTAs
overvåkingsorgan som har kompetansen til å

ilegge overtredelsesgebyr og tvangsmulkt etter
CRA-forordningen overfor personer hjemme
hørende eller etablert i EØS/EFTA-statene. Det
følger av EØS-tilpasningen at EFTAs overvåkings
organs vedtak skal treffes basert på utkast utar
beidet av vedkommende EU-tilsynsmyndighet
uten unødig opphold. Regler om gebyrsatser og
hvordan nivået på overtredelsesgebyret skal fast
settes, gjelder tilsvarende som for overtredelses
gebyr og tvangsmulkt utstedt av ESMA.
5.4.2.13

Rett til å bli hørt (artikkel 25 og 36c)

Under systemet satt opp i EØS-komitébeslutnin
gen for endringsforordningene, er kompetansen
til å fatte bindende vedtak lagt til EFTAs overvåk
ingsorgan. Det er på denne bakgrunn EFTAs
overvåkingsorgan som må sørge for at personene
underlagt prosessen har hatt mulighet til å uttale
seg om de resultatene EFTAs overvåkingsorgan
skal bygge sine vedtak på.
Fordi de tekniske elementene ved undersøkel
sen vil bli utført av ESMA og dets tilsynsstyre, og
for å sikre retten til å bli hørt for personer etablert
eller hjemmehørende i en EØS/EFTA-stat, skal
imidlertid også ESMAs tilsynsstyre gi personene
underlagt undersøkelse mulighet til å bli hørt før
de forbereder et utkast til EFTAs overvåkings
organ.
I hastesaker kan høring av de involverte perso
nene utsettes, og EFTAs overvåkingsorgan kan
fatte et midlertidig vedtak, på betingelse av at per
sonene blir hørt på et tidligst mulig tidspunkt
senere i prosessen. Det følger av EØS-tilpasningen
at EFTAs overvåkingsorgans midlertidige vedtak
skal treffes basert på utkast utarbeidet av vedkom
mende EU-tilsynsmyndighet uten unødig opphold.
Personene som er underlagt prosessen skal ha til
gang til EFTAs overvåkingsorgans og ESMAs
saksdokumenter, med unntak av opplysninger som
er å anse som forretningshemmeligheter.
5.4.2.14

Samarbeidsforpliktelser (artikkel 26 og 27)

EFTAs overvåkingsorgan er underlagt like
lydende forpliktelse som ESMA til å samarbeide
og utveksle informasjon med andre myndigheter
og til overføre informasjon til sentralbanker.
5.4.2.15

Delegering (artikkel 30)

Som følge av at ESMAs bindende kompetanse
etter CRA-forordningen i EØS-tilpasset form lig
ger hos EFTAs overvåkingsorgan, skal EFTAs
overvåkingsorgan ha tilsvarende rett som ESMA
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til å delegere disse oppgavene til nasjonale tilsyns
myndigheter i EØS/EFTA. For å sikre konse
kvent og ensartet tilsyn i EØS, skal ESMA og
EFTAs overvåkingsorgan konsultere hverandre
før en spesifikk oppgave delegeres.
5.4.2.16

Varsling om rettstridig virksomhet
(artikkel 31)

Under systemet satt opp i EØS-komitébeslutnin
gen for endringsforordningene, er kompetansen
til å fatte bindende vedtak lagt til EFTAs over
våkingsorgan. Det er derfor EFTAs overvåkings
organ som vil være kompetent til å treffe egnede
tiltak i EØS/EFTA-statene, når nasjonale tilsyns
myndigheter notifiserer at de har grunn til å tro at
kredittvurderingsbyråer driver virksomhet i strid
med regelverket innenfor deres jurisdiksjon. Det
følger av EØS-tilpasningen at EFTAs overvåkings
organs tilsynstiltak skal treffes basert på utkast
utarbeidet av vedkommende EU-tilsynsmyndighet
uten unødig opphold.
For å besørge konsekvent og ensartet tilsyn i
EØS, og fordi ESMA er ansvarlig for de tekniske
elementene i tilsynet etter CRA-forordningen, skal
imidlertid selve notifiseringer bli adressert direkte
til ESMA. ESMA skal konsultere EFTAs over
våkingsorgan for å evaluere forespørselen, og om
nødvendig utarbeide utkast til EFTAs overvåk
ingsorgan for å treffe egnede tiltak i EØS/EFTA
statene. ESMA må begrunne sin posisjon skriftlig,
dersom den anser at de ikke er behov for tiltak.
5.4.2.17

Varsling og bistand ifm. gransking og stedlig
tilsyn mv. (artikkel 23b og 23c)

Nasjonale tilsynsmyndigheter i en EFTA/EØS
stat skal varsles om at EFTAs overvåkingsorgan
ber om opplysninger etter artikkel 23b, og før
EFTAs overvåkingsorgan foretar henholdsvis
gransking etter artikkel 23c og stedlig tilsyn etter
artikkel 23d. EFTAs overvåkingsorgan kan også
kreve at nasjonale tilsynsmyndigheter utfører sær
lige granskingsoppgaver og stedlig tilsyn som
nærmere angitt i nevnte artikler.

I disse tilfellene skal nasjonale tilsynsmyndig
heter ha samme kompetanse som EFTAs over
våkingsorgan, jf. artikkel 23d nr. 5 og 6. Tjeneste
menn hos nasjonale tilsynsmyndighet kan også
delta i det stedlige tilsynet.
Disses reglene er parallelle for ESMA og
nasjonale tilsynsmyndigheter i EU-stater.
5.4.2.18

Krav til tvangsfullbyrdelse (artikkel 36d nr. 3)

Kravet om at ESMAs vedtak om overtredelses
gebyr og tvangsmulkt skal kunne tvangsfull
byrdes, gjelder tilsvarende for vedtak fattet av
EFTAs overvåkingsorgan.
5.4.2.19

Klagerett og domstolskontroll av EFTAs
overvåkingsorgans vedtak etter CRA-forord
ningen (artikkel 23c nr. 6, 23d nr. 9, 36e)

Vedtak fattet av EFTAs overvåkingsorgan etter
CRA–forordningen kan i motsetning til vedtak fra
ESMA, ikke innklages for et Board of Appeal, jf.
omtale ovenfor i punkt 2.4.5 og punkt 3.3.2.22.
Vedtak fattet av EFTAs overvåkingsorgan
kan overprøves av EFTA-domstolen jf. avtale
mellom EFTA-statene om opprettelse av et
overvåkingsorgan og en domstol (ODA) artikkel
35, 36 og 37.
EFTA-domstolen har full domsmyndighet til å
prøve EFTAs overvåkingsorgan vedtak om ileg
ging av overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt, og
herunder oppheve, redusere eller øke overtredel
sesgebyret eller tvangsmulkten. Dette tilsvarer
EU-domstolens kompetanse for overprøving av
slike vedtak fattet av ESMA.
Tilsvarende som for vedtak fattet av ESMA, kan
nasjonale regler i EØS/EFTA-statene fastsette at
nærmere angitte vedtak fra EFTAs overvåkingsor
gan ifm. henholdsvis gransking (innhenting av teleog datatrafikk) og stedlig tilsyn krever tillatelse fra
nasjonal rettsmyndighet, jf. omtale ovenfor i punkt
5.2.6. Prøvingskompetansen til nasjonal rettsmyn
dighet i EØS/EFTA-statene og EFTA-domstolen er
parallelle til henholdsvis nasjonal rettsmyndighet i
EU-statene og EU-domstolen.

44

Prop. 100 S

2015–2016

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

6 Nærmere om forordning om OTC-derivater, sentrale
motparter og transaksjonsregistre (EMIR) og utkast til
EØS-komitébeslutning med tilpasninger
6.1

Bakgrunn

Europarlaments- og rådsforordning 2012/648/EU
om OTC-derivater, sentrale motparter og transak
sjonsregistre ble vedtatt 8. juni 2011, og trådte i
kraft i EU 16. august 2012.
Forordningen kalles også for EMIR (European
Market Infrastructure Regulation).
OTC står for «over-the-counter» og OTC-deri
vater betyr derivater som ikke handles gjennom
regulert marked, men i stedet omsettes direkte
mellom to parter. Dette innebærer typisk at det
bare er avtalepartene som kjenner de nærmere
vilkårene i de enkelte kontraktene.
På bakgrunn av erfaringene med markedet for
OTC-derivater under den internasjonale finanskri
sen, har det fra flere hold blitt anført at denne
manglende åpenheten bidro til økt usikkerhet om
aktørenes soliditet, noe som medførte blant annet
redusert likviditet i interbankmarkedet og økt sys
temrisiko.
På toppmøtet i Pittsburgh 26. september 2009
ble G20-lederne enige om at alle standardiserte
OTC-derivatkontrakter senest fra slutten av 2012
bør underlegges plikt til clearing gjennom en sen
tral motpart, og at derivatkontrakter bør rapporte
res til transaksjonsregistre. Denne enigheten har
blitt fulgt opp med regelverksarbeid i USA, i flere
andre stater og i EU. EU har fulgt opp med ved
takelsen av EMIR.
EMIR forutsetter at Kommisjonen gir gjen
nomføringsrettsakter på en rekke områder, og det
er per i dag gitt flere slike rettsakter.

6.2
6.2.1

Nærmere om innholdet i EMIR
Generelt

EMIR innfører plikt for nærmer angitte aktører til
clearing av standardiserte OTC-derivatkontrakter
gjennom en sentral motpart. Det vil si at en sen
tral motpart trer inn som motpart i derivatkon
traktene, og blir henholdsvis kjøper overfor selger

og selger overfor kjøper. På denne måten inne
bærer clearing at risikoen for at en motpart ikke
oppfyller sine forpliktelser reduseres, samt bidrar
til å redusere systemrisiko ved å forhindre situa
sjoner hvor mislighold hos én markedsaktør kan
føre til at andre finansmarkedsdeltakere ikke blir i
stand til å gjøre opp sine forpliktelser. Hvilke
OTC-derivater som blir omfattet av clearingplik
ten, skal fastsettes av Kommisjonen.
For aktører som handler OTC-derivater som
ikke underlegges clearing gjennom sentral motpart, stilles det krav om at det etableres risiko
reduserende tiltak for å måle, overvåke og redu
sere operasjonell risiko og motpartsrisiko. Det
stilles blant annet krav om handelsbekreftelser,
prosesser for avstemming av porteføljer og hånd
tering av tvister. I tillegg gjelder krav om mar
kedsverdiberegninger av sikkerhetsstillelse for
finansielle motparter og ikke-finansielle motparter som overstiger nærmere angitte terskel
verdier.
Forordningen inneholder også nye virksom
hetskrav for sentrale motparter. Det oppstilles
blant annet krav til styrets uavhengighet og krav
om at det etableres en risikokomité som skal
bestå av uavhengige styremedlemmer og repre
sentanter for clearingmedlemmer og kunder. Et
clearingmedlem er et foretak som deltar i en sen
tral motpart, og som er ansvarlig for forpliktelsene
som følger av en slik deltakelse, mens en kunde er
et foretak med et kontraktsforhold til en clearing
deltaker som gjør det mulig å cleare sine transak
sjoner med den sentrale motparten.
Det fastsettes videre at den sentrale motparten
skal virke i clearingmedlemmenes og deres kun
ders interesse, og at den sentrale motparten skal
ha en kontoføring som sikrer at clearingmedlem
menes posisjoner er adskilte fra kunders, og fra
den sentrale motpartens egne posisjoner. Det
foreligger også en plikt til å tilby segregerte kon
toer for enkeltkunder.
Ansvaret for å gi autorisasjon og til å føre tilsyn
med sentrale motparter, skal tillegges nasjonale
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tilsynsmyndigheter i det medlemslandet der den
sentrale motparten er etablert.
Det skal etableres et tilsynskollegium som
også skal ha innflytelse i autorisasjonsprosessen,
ved at det skal avgi en innstilling til nasjonale til
synsmyndigheter om hvorvidt tillatelse bør gis. I
tilsynskollegiet inngår ESMA, nasjonale tilsyns
myndigheter i andre medlemsstater som utøver
tilsyn med blant annet de største clearingmedlem
mene hos den sentrale motparten, samt berørte
sentralbanker. Dersom tilsynskollegiet avgir nega
tiv innstilling, avgjør ESMA om nasjonal tilsyns
myndighet likevel kan gi tillatelse etter tvisteløs
ningsmekanismen i ESMA-forordningen artikkel
19.
Autorisasjon som sentral motpart skal gjelde
innen hele EU. I autorisasjonen skal det angis
hvilke klasser av finansielle instrumenter som
omfattes av tillatelsen. Sentrale motparter fra tred
jeland kan godkjennes av ESMA for å tilby clea
ringtjenester i EU, under forutsetning av blant
annet at tredjelandets regulering og tilsyn er
besluttet av Kommisjonen å være ekvivalent med
reglene i EMIR.
ESMA skal på nærmere angitte områder utar
beide anbefalinger og retningslinjer, samt utkast
til gjennomføringsforordninger som vedtas av
Kommisjonen, jf. henholdsvis artikkel 16 og 10–14
i ESMA-forordningen. EMIR inneholder også
flere bestemmelser om at nasjonal tilsynsmyndig
het skal kunne bringe saker inn for ESMA etter
ESMA-forordningen artikkel 19 i situasjoner der
det er uenighet mellom nasjonale tilsynsmyndig
heter i ulike stater.
Videre inneholder forordningen krav om taus
hetsplikt og regler om utveksling av opplysninger
mellom nasjonale tilsynsmyndigheter og ESMA
med flere.
6.2.2

Spesielt om transaksjonsregistre og
ESMAs tilsynsmyndighet

For å sikre bedre innsyn i derivatmarkedet innfø
rer EMIR en plikt til å rapportere opplysninger
om enhver derivatkontrakt til transaksjonsregis
tre (ikke begrenset til OTC-derivater). Motparter
og sentrale motparter skal innrapportere nær
mere angitt informasjon om inngåtte kontrakter,
senest påfølgende arbeidsdag etter inngåelse av
kontrakt, ved endring og ved forfall. Registrene
skal regelmessig offentliggjøre samlede posisjo
ner for hver derivatkategori og gi tilsynsmyndig
heter og sentralbanker adgang til den informasjo
nen som de har behov for. Transaksjonsregistrene
skal også offentliggjøre samlede posisjoner for

hver klasse av derivater, slik at alle markedsaktø
rene får en bedre oversikt over markedet for deri
vater.
For å kunne bli registrert som transaksjons
register, må virksomheten tilfredsstille nærmere
angitte krav til internkontroll og håndtering av
operasjonell risiko. Videre er det krav til gjennom
siktighet og tilgang til opplysninger, regler om
registrering og vern av opplysninger.
Det er ESMA som er ansvarlig for å gi tillatelse
til registrering av transaksjonsregistre, og som
fører tilsyn med at forordningens krav til transak
sjonsregistre etterleves.
De fleste reglene om ESMAs tilsyn med trans
aksjonsregistre er tilsvarende som for ESMAs til
syn med kredittvurderingsbyråer. Se omtale ovenfor i punkt 5.2. om registrering, anmodning om
opplysninger, gransking, stedlig tilsyn, saksbe
handlingsregler ved mistanke om overtredelse av
regelverk, tilsynstiltak, overtredelsesgebyr og
tvangsmulkt, registrerings- og tilsynsavgift, dele
gering til nasjonale tilsynsmyndigheter, klage og
domstolskontroll og krav til tvangsfullbyrdelse.
Også vilkårene for anerkjennelse av transak
sjonsregistre fra tredjestater ved registrering
hos ESMA er tilnærmet like som for kredittvur
deringsbyråer, jf. omtale ovenfor i punkt 5.2.
Under EMIR er det imidlertid også et vilkår at
EU har inngått internasjonale avtaler med
berørte tredjestater om gjensidig tilgang til og
utveksling av opplysninger om derivatkontrak
ter i transaksjonsregistre som er etablert i denne
tredjestat. Bestemmelsen om at EU- kredittvur
deringsbyråer på nærmere vilkår kan godkjenne
kredittvurdering utsted av et tredjelandsbyrå, er
etter sin art ikke overførbare på transaksjons
registre.
Per i dag er overtredelsesgebyrene som kan
ilegges etter EMIR for brudd på reglene om tran
saksjonsregistre lavere enn for brudd på reglene
om kredittvurderingsbyråer. I ESMAs uttalelser i
konsultasjonen Kommisjonen har avholdt om
EMIR, har imidlertid ESMA påpekt at gebyr
nivået bør økes for transaksjonsregistrene. En
annen forskjell fra tilsynet med kredittvurde
ringsbyråer er at personkretsen som kan gran
skes, kreves opplysninger fra og underlegges
stedlig tilsyn, ikke er like vid som for
kredittvurderingsbyråene. Bakgrunnen for dette
er at i tilsynet med kredittvurderingsbyråer kan
foretakene som har blitt kredittvurdert underleg
ges nevnte tilsynsvirkemidler, mens det ikke er
noe tilsvarende virkemidler etter EMIR overfor
for de foretak som har rapportert inn til et trans
aksjonsregister mv.
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6.3
6.3.1

Utkast til beslutning i EØS
komiteen om innlemmelse av EMIR
EØS-komiteens beslutning

Utkastet til EØS-komiteens beslutning inne
holder en kort fortale og fire artikler.
Artikkel 1 fastsetter at forordning (EU) nr.
648/2012 (EMIR) skal tas inn i EØS-avtalen ved
legg IX, og fastsetter EØS-tilpasninger til rettsak
ten. Disse tilpasningene er nærmere omtalt
nedenfor i punkt 6.3.2.
Artikkel 2 slår fast at den islandske og den nor
ske versjonen av forordningen gis gyldighet og
kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende.
Artikkel 3 regulerer når beslutningen trer i
kraft.
Artikkel 4 slår fast at beslutningen selv skal
kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende.
6.3.2

Tilpasningsteksten til EMIR

Ved innlemmelse av EMIR i EØS-avtalen vil virke
området for forordningen utvides til EØS. Det er
på denne bakgrunn inntatt tilpasningstekster om
at henvisninger i forordningen til unionsretten
erstattes med henvisning til EØS-avtalen, at med
lemsstat og nasjonal tilsynsmyndighet i forordnin
gen skal bli forstått å omfatte EØS/EFTA-statene
og nasjonale tilsynsmyndigheter i EØS/EFTA-sta
tene, samt at referanser til EU-rettsakter i forord
ningen skal gjelde i den utstrekning disse rettsak
tene har blitt innlemmet i EØS-avtalen, og skal
anses referert til i EØS-tilpasset form.
Det følger videre av tilpasningen til EMIR
artikkel 18 og 25, at unionsvalutaene skal erstattes
av offisielle valutaer for partene i EØS-avtalen.
Det er flere steder i EMIR referert til at nasjo
nale tilsynsmyndigheter ved uenighet kan henvise
saken til ESMA etter artikkel 19 i ESMA-forord
ningen. Som følge av at kompetansen etter ESMA
forordningene artikkel 19 dels ligger hos EFTAs
overvåkingsorgan (bindende vedtak) og dels hos
ESMA (ikke-bindende mekling) når det gjelder
EØS/EFTA-statene, er det inntatt en tilpasning
om at henvisning til ESMAS myndighet i artikkel
19, etter forholdene skal anses å referere til
EFTAs overvåkingsorgan.
I tilpasningstekst til EMIR artikkel 83 (taushets
plikt) og 84 (utveksling av opplysninger) er EFTAs
overvåkingsorgan satt inn i tillegg til ESMA.
I EMIR artikkel 12 nr. 2, 9 nr. 1, 11 nr. 3, 87 nr.
2 og artikkel 89 er det bestemmelser med nær

mere angitte datoer for avskjæring av plikter eller
rettigheter, eller andre overgangsbestemmelser. I
tilpasningsteksten er disse datoene erstattet med
angivelse av tidsperioder med utgangspunkt i
ikrafttredelsen av EØS-komitébeslutningen. Til
pasningene innebærer blant annet at forpliktelsen
til å rapportere OTC-derivatkontrakter til et
ESMA-registrert transaksjonsregister, jf. artikkel
9, får anvendelse på kontrakter som inngås etter,
eller som fortsatt er uoppgjorte på tidspunktet for
ikrafttredelsen av EØS-komiteens beslutning.
Videre vil forpliktelsen til etablering av risikoredu
serende tiltak for OTC-derivatkontrakter som ikke
cleares gjennom sentral motpart, jf. artikkel 11, få
anvendelse på OTC-derivatkontrakter som inngås
etter ikrafttredelsen av EØS-komiteens beslut
ning.
Forpliktelsen for EFTA-statene til å gjennom
føre regelendringer som tilsvarer EMIR artikkel
89 om sikkerhet ved insolvens for systemoperatø
rer i samvirkende systemer, inntrer ikke før ett år
etter EØS-komiteens beslutning. Det vil også
være tre års utsatt clearingplikt for nærmere
angitte OTC-derivatkontrakter relatert til pen
sjonsinnretninger i henhold til EMIR artikkel 89,
som gjelder fra tidspunktet for ikrafttredelsen av
EØS-komiteens beslutning.
Videre innebærer tilpasningen til artikkel 6 nr.
2 at ESMAs register over clearingpliktige OTC
derivater i tillegg til informasjon om når clearing
plikten inntrer i EU, skal inneholde informasjon
om hvilket tidspunkt clearingplikten inntrer i
EFTA-statene.
6.3.2.1

Spesielt om EØS-tilpasning til bestemmelser
om tilsyn med transaksjonsregistre

I utkast til EØS-komitébeslutning er det også inn
tatt en bestemmelse om samarbeid mellom
EFTAs overvåkingsorgan og ESMA, samt sær
skilt tvisteløsningsmekanisme. Disse bestemmel
sene er tilsvarende som i forordningen om kre
dittvurderingsbyråer. Bakgrunnen for dette er at
transaksjonsregistre i EMIR underlegges autori
sasjon og tilsyn fra ESMA på samme måte som
kredittvurderingsbyråer, jf. omtale ovenfor i
punkt 5.4.
Når det gjelder EØS-tilpasninger til bestemmel
ser i EMIR om autorisasjon og tilsyn med transaks
jonsregistre, svarer disse i all hovedsak til EØS-til
pasninger til forordningen om kredittvurderingsby
råer, jf. omtale ovenfor i punkt 5.4. Dette omfatter
EMIRs bestemmelser om søknad og registrering
av transaksjonsregistre (artikkel 55–59), registre
rings- og tilsynsavgift (artikkel 72), anerkjennelse

2015–2016

Prop. 100 S

47

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

av register etablert i tredjestat (artikkel 77),
anmodning om opplysninger (artikkel 61), grans
king (artikkel 62), stedlig tilsyn (artikkel 63),
saksbehandlingsregler ved mistanke om overtre
delse av regelverk (artikkel 64), tilsynstiltak (artik
kel 73), overtredelsesgebyr og tvangsmulkt (artik
kel 65 og 66), rett til å bli hørt (artikkel 64 nr. 3 og 7
og artikkel 67), delegering til nasjonale tilsyns
myndigheter (artikkel 74), krav til tvangsfullbyr
delse, klage og domstolskontroll.
EMIR artikkel 75 nr. 2 og 3 og artikkel 76 gir
Kommisjonen og ESMA kompetanse til å inngå
avtaler med tredjestater om utveksling av opplys
ninger fra transaksjonsregistre. Etter artikkel 81
nr. 3 f) og i) pålegges tansaksjonsregistrene å gi

nærmere angitte opplysninger til berørte myndig
heter tredjestater der det er inngått slike avtaler.
Som følge av at EØS-avtalen ikke inkluderer avta
lekompetanse overfor tredjestater på vegne av
EFTA/EØS-statene, er det en EØS-tilpasning til
artikkel 75 nr. 2 og 3 og artikkel 76 som angir at
disse bestemmelsene ikke kommer til anvendelse
for EØS/EFTA-statene.
Ifølge tilpasningen til artikkel 81 nr. 3 f) og i),
vil transaksjonsregistre etablert i EØS/EFTA-sta
tene kun ha plikt til å gi slik informasjon til
myndigheter i tredjestaten dersom tilsvarende
avtaler som etter artikkel 75 nr. 2 og 3 og artikkel
76 er inngått mellom tredjestaten og EØS/EFTA
staten.
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7 Nærmere om forordning om shortsalg og visse sider ved
kredittbytteavtaler (shortsalgforordningen) og utkast til
EØS-komitébeslutning med tilpasninger
7.1

Bakgrunn

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
236/2012 om shortsalg og visse sider ved kreditt
bytteavtaler (shortsalgforordningen) ble vedtatt
14. mars 2012. Gjennomføringsfristen i EU utløp
1. november 2012.
Det er også vedtatt følgende gjennomførings
forordninger: (EU) nr. 826/2012, (EU) nr. 827/
2012, (EU) nr. 918/2012, (EU) 2015/97 og (EU)
nr. 919/2012.
Med shortsalg menes normalt salg av et finan
sielt instrument som selgeren ikke eier på det
tidspunkt salgsavtalen inngås. Shortsalg og
andre korte posisjoner spiller en viktig rolle i
finansmarkedet, ettersom det kan bidra til en
effektiv prisdannelse og økt markedslikviditet.
Det finnes imidlertid en bekymring for at
shortsalg i forbindelse med betydelig finansiell
uro kan forverre fallet i aksjekursene og skape
systemrisiko.
Det var denne type bekymringer som gjorde at
flere medlemsstater i EU under finanskrisen i
2008 innførte tiltak som i varierende grad begren
set eller forbød shortsalg av visse eller alle verdi
papirer. De aktuelle myndighetene la blant annet
til grunn at shortsalg av finansaksjer, under de
rådende markedsforhold, kunne forsterke
kursnedgangen på slike instrumenter. Enkelte
medlemsstater innførte også krav til melding av
korte nettoposisjoner i aksjer av en viss størrelse.
I løpet av våren 2010 uttrykte også flere medlems
stater bekymringer over at inngåelse av kreditt
bytteavtaler bidro til en nedgang i prisene på
greske statsobligasjoner.
Tiltakene for de ulike medlemsstatene ble
truffet uavhengig av hverandre og med basis i
gjeldende nasjonal lovgivning. Erfaringene viste
at ukoordinerte tiltak var lite effektive og med
førte uklare forhold for markedsaktørene. På
denne bakgrunn besluttet Kommisjonen at en
regulering av shortsalg og visse sider ved kreditt
bytteavtaler skulle inngå i deres arbeidsprogram

for 2010, og dette arbeidet resulterte i vedtakelse
av shortsalgforordningen.

7.2
7.2.1

Nærmere om innholdet i shortsalg
forordningen
Generelt

Shortsalgforordningens formål er økt innsyn i for
bindelse med betydelige korte nettoposisjoner i
visse finansielle instrumenter, ved at det innføres
ensartede rapporteringsforpliktelser for en rekke
finansielle instrumenter i hele EU. Videre er formå
let å redusere risikoen for oppgjørsfeil, volatilitet og
annen risiko forbundet med udekket shortsalg.
Shortsalgforordningen berører i utgangspunk
tet alle finansielle instrumenter, men den inne
holder særskilte regler for enkelte finansielle
instrumenter. Forordningen inneholder bl.a. et
generelt forbud mot udekket shortsalg av aksjer
og statspapirer. Med udekket shortsalg menes at
selger ikke har tilgang til instrumentene på salgs
tidspunktet. Dette forbudet er begrunnet ut fra
den oppgjørsrisiko og volatilitet udekkede
shortsalg i slike instrumenter kan medføre. For
ordningen forbyr også investorer å ha udekkede
posisjoner i kredittbytteavtaler.
Forordningens bestemmelser søker å sikre
gjennomsiktighet i markedet ved krav om at korte
nettoposisjoner offentliggjøres, og introduserer
krav om at investorer melder til tilsynsmyndig
hetene posisjoner som overstiger 0,2 % av verdien
av et enkeltselskaps aksjekapital. Overstiger
shortposisjonen 0,5 %, skal myndighetene offent
ligjøre dette til markedet. For shortposisjoner i
medlemsstatenes statspapirer, herunder short
posisjoner oppnådd gjennomkredittbytteavtaler,
er det opplysningskrav kun til nasjonal tilsyns
myndighet. For norske statspapirer er denne
grensen 0,1 % av utstedt verdi.
Videre gir forordningen nasjonale tilsyns
myndigheter kompetanse til i ekstraordinære
markedssituasjoner å forby eller begrense visse
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former for shortsalg eller lignende transaksjoner
som ellers er lovlig, for å bidra til å redusere sys
temrisiko og opprettholde tilliten til markedet. I
slike situasjoner skal shortsalgforordningen også
sikre samarbeid, dels mellom nasjonale tilsyns
myndigheter og dels mellom nasjonale myndig
heter og ESMA, og ESMA er gitt en koordine
rende rolle.
ESMA skal etter shortsalgforordningen, på
nærmere angitte områder, utarbeide anbefalinger
og retningslinjer, samt utkast til tekniske standar
der som vedtas av Kommisjonen, jf. ESMA-forord
ningen artikkel 10–14 og artikkel 16.
Shortsalgforordningen inneholder også en
bestemmelse om at nasjonal tilsynsmyndighet
skal kunne bringe saker inn for ESMA etter
ESMA-forordningen artikkel 19, i situasjoner der
det er uenighet mellom nasjonale tilsynsmyndig
heter i ulike stater. Videre inneholder forordnin
gen krav om taushetsplikt ved utveksling av opp
lysninger mellom nasjonale tilsynsmyndigheter
og ESMA mfl.
Ifølge shortsalgforordningen skal medlems
statene fastsette regler om tiltak og sanksjoner for
overtredelser av forordningens bestemmelser.
7.2.2

Spesielt om shortsalgforordningen
artikkel 28 – ESMAs myndighet til å gripe
inn mot shortsalg under ekstraordinære
omstendigheter

Ifølge shortsalgforordningen artikkel 28 nr. 1 kan
ESMA på nærmere angitte vilkår, og i samsvar
med artikkel 9. nr. 5 i ESMA-forordningen, jf.
omtale ovenfor i punkt 3.2.1.2, kreve at fysiske
eller juridiske personer gir informasjon eller
offentliggjør shortsalgposisjoner, eller forby eller
innføre vilkår for gjennomføring av shortsalg.
ESMA skal treffe et vedtak som nevnt under
shortsalgforordningen artikkel 28 nr. 1 bare der
som tiltakene omhandler en trussel mot finans
markedenes ordnede virkemåte og integritet,
eller mot stabiliteten i hele eller deler av finans
systemet i Unionen, som har følger over lande
grensene, og nasjonale tilsynsmyndigheter ikke
har truffet tilstrekkelige tiltak for å avverge trus
selen, jf. artikkel 28 nr. 2.
Før EMSA beslutter å innføre eller forlenge et
tiltak nevnt i nr. 1, skal ESMA rådføre seg med
ESRB, og ved behov andre berørte myndigheter.
Dersom ESMA treffer tiltak som nevnt, skal
ESMA ta hensyn til i hvilket omfang vedtaket i
betydelig grad avverger nevnte trussel mot finans
markedene, eller betraktelig forbedrer myndig
hetenes evne til å overvåke trusselen, ikke skaper

risiko for tilsynsarbitrasje, og ikke har negativ
virkning på finansmarkedenes effektivitet som
ikke står i forhold til fordelene ved vedtaket, jf.
artikkel 28 nr. 3.
Før ESMA beslutter å innføre eller forlenge et
tiltak nevnt i nr. 1, skal ESMA underrette de
berørte nasjonale tilsynsmyndigheter om det
planlagte tiltaket. Meldingen skal gis minst 24
timer før tiltaket skal tre i kraft eller forlenges.
Under ekstraordinære omstendigheter der det
ikke er mulig til å gi melding innen 24 timer, kan
ESMA gi meldingen mindre enn 24 timer før til
taket er planlagt å tre i kraft.
ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre mel
dinger om alle vedtak om å innføre eller forlenge
et tiltak nevnt i nr. 1. Et tiltak skal tre i kraft når
meldingen offentliggjøres på ESMAs nettsted,
eller på et senere tidspunkt angitt i meldingen, og
skal gjelde bare for transaksjoner som gjennom
føres etter at tiltaket har trådt i kraft.
ESMA skal med passende intervaller og minst
hver tredje måned gjennomgå tiltakene nevnt i nr.
1. Dersom tiltaket ikke forlenges etter utløpet av
denne tremånedersperioden, skal det automatisk
utløpe.
Et tiltak som er vedtatt av ESMA etter
shortsalgforordningen artikkel 28, skal ha forrang for eventuelle tidligere tiltak truffet av en
vedkommende myndighet.

7.3

7.3.1

Utkast til beslutning i EØS
komiteen om innlemmelse av
shortsalgforordningen
EØS-komiteens beslutning

Utkastet til EØS-komiteens beslutning inne
holder en fortale og fire artikler.
Artikkel 1 fastsetter at forordning EU nr. 236/
2012 (shortsalgforordningen) og gjennomførings
forordningene EU nr. 826/2012, EU nr. 827/2012,
EU nr. 918/2012, EU nr. 919/2012 og EU nr. 2015/
97 skal tas inn i EØS-avtalen vedlegg IX, og fastsetter EØS-tilpasninger til rettsaktene. Disse til
pasningene er nærmere omtalt nedenfor i punkt
7.3.2.
Artikkel 2 slår fast at den islandske og den nor
ske versjonen av forordningene gis gyldighet og
kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende.
Artikkel 3 regulerer når beslutningen trer i
kraft.
Artikkel 4 slår fast at beslutningen selv skal
kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende.

50

Prop. 100 S

2015–2016

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

7.3.2

Tilpasningsteksten til shortsalg
forordningen

Det er inntatt en generell tilpasningstekst om at
henvisninger til medlemsstat og nasjonal tilsyns
myndighet i forordningen skal bli forstått å
omfatte EØS/EFTA-statene og nasjonale tilsyns
myndigheter i EØS/EFTA-statene.
Det er også inntatt en tilsvarende bestem
melse om samarbeid mellom EFTAs overvåkings
organ og ESMA som i EU-tilsynsforordningene.
Bakgrunnen for dette er at EFTAs overvåkings
organ har myndighet til å fatte bindende vedtak
når det gjelder EØS/EFTA-statene etter
shortsalgforordningen artikkel 28 i EØS-tilpasset
form, jf. nedenfor under punkt 7.3.2.1.
Artikkel 32 regulerer utpeking av nasjonale til
synsmyndigheter og ansvar og informasjon om
dette bl.a. til ESMA, og artikkel 36 angir at nasjo
nale tilsynsmyndigheter skal samarbeide med
ESMA i tilknytning til shortsalgforordningen og i
samsvar med ESMA-forordningen, og skal uten
opphold gi ESMA alle opplysninger som kreves
for at de skal kunne utføre sine oppgaver etter
ESMA-forordningen. I tilpasningsteksten til disse
bestemmelsene er EFTAs overvåkingsorgan satt
inn i tillegg til ESMA når det gjelder EØS/EFTA
statene.
Ifølge artikkel 37 nr. 3 kan ESMA anmode
nasjonale tilsynsmyndigheter om å utføre
bestemte undersøkelsesoppgaver og kontroller på
stedet, når det er rimelig for å kunne utøve den
myndighet ESMA uttrykkelig gis i shortsalgfor
ordningen. Ifølge tilpasningsteksten til denne
bestemmelsen kan ESMA kun anmode nasjonale
tilsynsmyndigheter om slik kontroll på stedet, når
det er rimelig for at EFTAs overvåkingsorgan skal
kunne utøve den myndighet som er gitt i
shortsalgforordningen.
I shortsalgforordningen artikkel 23 nr. 4 er det
referert til at nasjonale tilsynsmyndigheter ved
uenighet kan henvise saken til ESMA etter artik
kel 19 i ESMA-forordningen. Som følge av at kom
petansen etter ESMA-forordningen artikkel 19
dels ligger hos EFTAs overvåkingsorgan (bin
dende vedtak) og dels hos ESMA (ikke-bindende
mekling) når det gjelder EØS/EFTA-statene, er
det inntatt en tilpasning om at henvisninger til
ESMAs myndighet etter artikkel 19 etter forhol
dene skal anses å referere til EFTAs overvåkings
organ.
I tilpasning til artikkel 46 om overgangs
bestemmelser for shortsalgforordningen, erstat

tes datoen 25. mars 2012 (ikrafttredelsesdato for
nærmere angitt bestemmelser i forordningen)
med datoen for ikrafttredelse av EØS-komiteens
beslutning hva gjelder EØS/EFTA-statene.
7.3.2.1

Spesielt om EØS-tilpasning til shortsalg
forordningen artikkel 28 – EFTAs
overvåkingsorgans myndighet til å gripe
inn mot shortsalg under ekstraordinære
omstendigheter

Ifølge systemet satt opp i EØS-komitébeslutnin
gene for EU-tilsynsforordningene, er kompetan
sen til å fatte bindende vedtak lagt til EFTAs
overvåkingsorgan. Se nærmere omtale ovenfor i
punkt 2.4.2 om prinsippene for EØS-tilpasning og
punkt 3.3.2.8 om tilpasning til artikkel 9 nr. 5 i EU
tilsynsforordningene. ESMAs myndighet til å fatte
vedtak etter artikkel 28 i shortsalgforordningen,
jf. artikkel 9 nr. 5 i ESMA-forordningen, skal der
for gjelde kun innen EU, mens tilsvarende myn
dighet er lagt til EFTAs overvåkingsorgan når det
gjelder EØS/EFTA-statene. På denne bakgrunn
er henvisningen til ESMA i shortsalgforordningen
artikkel 28 erstattet med EFTAs overvåkings
organ, når det gjelder EØS/EFTA-statene i de
deler av bestemmelsen som gir kompetanse til å
fatte vedtak. Tilsvarende er henvisningen til
ESMA erstattet med EFTAs overvåkingsorgan i
de deler av bestemmelsen som viser til at ESMA
må ta i betraktning nærmere angitte vilkår, eller
på annen måte beskriver hvordan ESMA skal
utøve beslutningskompetansen, herunder prose
dyrer for bortfall, fornying av vedtak mv.
Videre vil vedtak fattet av EFTAs overvåkings
organ etter tilpasningen tre i kraft som angitt ved
publisering på nettsiden til EFTAs overvåkings
organ, i stedet for ESMAs nettside. ESMA skal
imidlertid publisere en henvisning til meldingen
fra EFTAs overvåkingsorgan på sin nettside for å
sikre at vedtaket blir kjent i hele EØS.
Det er også inntatt en tilpasning som presise
rer at henvisning til Unionen skal forstås som
EØS-området.
Det følger av shortsalgforordningen artikkel
28 at kompetansen skal utøves i samsvar med
artikkel 9 nr. 5 i ESMA-forordningen. Ifølge tilpas
ning til EU-tilsynsforordningene artikkel 9 nr. 5
som omtalt under punkt 3.3.2.8, skal EFTAs over
våkningsorgans vedtak treffes basert på utkast
utarbeidet av vedkommende EU-tilsynsmyndighet
uten ugrunnet opphold.
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8 Nærmere om direktiv om forvaltere av alternative
investeringsfond (AIFM-direktivet) og utkast til
EØS-komitébeslutning med tilpasninger
8.1

Bakgrunn

Europarlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU om
forvaltere av alternative investeringsfond ble ved
tatt i EU 8. juni 2011. Gjennomføringsfristen for
direktivet i EU var 22. juli 2013. Det er også ved
tatt flere gjennomføringsforordninger: (EU) nr.
231/2013, (EU) nr. 694/2014, (EU) nr. 514/2015,
(EU) nr. 447/2013, og (EU) nr. 448/2013.
Direktivet kalles for AIFM-direktivet (Alterna
tive Investment Fund Managers Directive).
Forvaltere av alternative investeringsfond for
valter betydelige verdier og kan utøve stor innfly
telse i de markeder og selskaper de investerer i.
Den internasjonale finanskrisen viste at forval
terne kan bidra til å spre eller øke risikoen i
finansmarkedene. Et viktig formål med AIFM
direktivet er å møte risikoen knyttet til alternative
investeringsfond på en enhetlig måte. Direktivet
innfører harmoniserte krav til forvalterne og til
synet med disse, og legger til rette for et internt
marked i EØS-området for forvaltning og mar
kedsføring av alternative investeringsfond.
Et alternativt investeringsfond (AIF) er enhver
form for kollektiv investering som ikke er et
UCITS-fond. AIFM-direktivet regulerer forvalter
nes virksomhet, men ikke selve fondene.

8.2
8.2.1

Nærmere om innholdet i AIFM
direktivet
Generelt

AIFM-direktivet innfører konsesjonsplikt for for
valtere som forvalter alternative investerings
fond med en samlet forvaltningskapital over
visse terskelverdier. Forvaltere som forvalter
alternative investeringsfond som ikke overstiger
terskelverdiene, får kun plikt til å registrere seg
og til å rapportere til nasjonal tilsynsmyndighet.
Dessuten blir de underlagt regler om tilsyn.
Disse forvalterne kan likevel velge å søke om
konsesjon, slik at de får rettigheter og plikter på

linje med forvaltere av fond som overstiger ter
skelverdiene.
For å få konsesjon til å forvalte alternative
investeringsfond, må forvalteren ifølge AIFM
direktivet oppfylle en rekke krav. Blant annet stil
les det kapitalkrav, og krav om at forvalteren har
kvalifiserte ledere og styremedlemmer. Direktivet
inneholder også bestemmelser som begrenser
forvalterens adgang til å drive annen virksomhet
enn forvaltning av alternative investeringsfond.
Videre er det regler i direktivet om tilbakekall av
tillatelse som forvalter.
AIFM-direktivet inneholder dessuten en rekke
organisatoriske krav og løpende krav til forvalte
rens virksomhet, herunder regler om godtgjørel
sesordninger for ledende ansatte med flere,
interessekonflikter, god forretningsskikk, risiko
styring, likviditetsstyring, verdsettelse av fonde
nes aktiva og utkontraktering av forvalterens opp
gaver.
Ifølge AIFM-direktivet skal det for hvert alter
native investeringsfond utpekes en depotmot
taker, som skal oppbevare fondets eiendeler og ha
en kontrollfunksjon.
AIFM-direktivet inneholder også en rekke
opplysningskrav for forvalterne. Disse kravene
skal bidra til gjennomsiktighet i markedet, og til
investorbeskyttelse. Blant annet skal forvalteren
utarbeide en årsrapport for hvert fond som forval
tes eller markedsføres i EU.
Videre skal forvalteren gi en rekke opplysnin
ger til potensielle investorer om hvert fond som
markedsføres eller forvaltes før de investerer i
fondet. Forvalteren skal dessuten periodisk gi
informasjon til investorene og rapportere til nasjo
nal tilsynsmyndighet om fondene som forvaltes.
For forvaltere som forvalter fond som erver
ver og utøver ulike grader av kontroll i unoterte
selskaper og utstedere, er det særskilte informa
sjonsplikter etter direktivet. AIFM-direktivet inne
holder også særlige regler for forvaltere som for
valter alternative investeringsfond som benytter
finansiell giring.
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Forvaltere som har fått konsesjon til å forvalte
et alternativt investeringsfond i en EU-stat, skal
ifølge direktivet kunne markedsføre fondet gren
sekryssende til profesjonelle investorer i andre
EU-stater ved å gi melding til nasjonal tilsynsmyn
dighet i hjemstaten.
Hvis enten forvalteren eller fondet eller begge
er etablert i en stat utenfor EU, kan hver enkelt
EU-stat bestemme om fondene skal kunne mark
edsføres til profesjonelle investorer på sitt
område, etter en ordning der det kreves særskilt
tillatelse fra nasjonal tilsynsmyndighet for hvert
enkelt fond.
Ifølge AIFM-direktivet skal forvaltere som har
fått konsesjon i en EU-stat, kunne forvalte alterna
tive investeringsfond som er etablert i en annen
EU-stat etter en meldingsordning, det vil si gren
sekryssende forvaltning.
Det følger av AIFM-direktivet at hver enkelt
EU-stat kan bestemme hvorvidt alternative inves
teringsfond skal kunne markedsføres til ikke
profesjonelle investorer på sitt område. Det kan
stilles strengere krav i nasjonal rett for slik mar
kedsføring enn for markedsføring til profesjonelle
investorer.
Ifølge AIFM-direktivet skal det utpekes en
nasjonal tilsynsmyndighet som skal ivareta en
rekke oppgaver etter direktivet. Den nasjonale til
synsmyndigheten skal føre tilsyn med forvalter
nes virksomhet med videre.
ESMA skal etter AIFM-direktivet på nærmere
angitte områder utarbeidet anbefalinger og ret
ningslinjer, samt utkast til tekniske standarder
som vedtas av Kommisjonen, jf. henholdsvis artik
kel 16 og 10–14 i ESMA-forordningen. AIFM
direktivet inneholder også flere bestemmelser om
at nasjonal tilsynsmyndighet skal kunne bringe
saker inn for ESMA etter ESMA-forordningen
artikkel 19, i situasjoner der det er uenighet mel
lom nasjonale tilsynsmyndigheter i ulike stater.
Videre inneholder direktivet krav om taushets
plikt ved utveksling av opplysninger mellom
nasjonale tilsynsmyndigheter og ESMA med flere.
Ifølge AIFM-direktivet skal medlemsstatene
fastsette regler om tiltak og sanksjoner for over
tredelser av nasjonale regler som gjennomfører
direktivet.
Videre inneholder direktivet regler om samar
beid og informasjonsutveksling mellom nasjonale
tilsynsmyndigheter, ESMA og ESRB.

8.2.2

Spesielt om AIFM-direktivet artikkel 47 –
ESMAs myndighet til å anmode om forbud
mot markedsføring eller restriksjoner på
forvaltning

Ifølge AIFM-direktivet artikkel 47 nr. 4–6, jf.
ESMA-forordningen artikkel 9 nr. 5, kan ESMA,
på nærmere angitte vilkår, ved vedtak anmode
nasjonale tilsynsmyndigheter om å treffe tiltak for
å forby markedsføring eller innføre restriksjoner
på forvaltning i Unionen for alternative investe
ringsfond med forvaltere basert i en tredjestat,
eller i alternative investeringsfond basert i en
tredjestat som forvaltes av forvaltere basert i Uni
onen uten nærmere angitt tillatelse/underretning.
ESMA skal treffe et vedtak som nevnt under
artikkel 47 nr. 4 bare dersom det foreligger en
vesentlig trussel som er blitt skapt eller forverret
gjennom forvalternes virksomhet, mot finansmar
kedenes ordnede virkemåte og integritet, eller
mot stabiliteten i hele eller deler av finanssys
temet i Unionen, og problemet har grenseover
skridende konsekvenser, og nasjonale tilsyns
myndigheter ikke har truffet tilstrekkelige tiltak
for å håndtere trusselen.
Før ESMA anmoder nasjonal tilsynsmyndig
het om å innføre eller fornye noen av tiltakene
nevnt i nr. 4, skal ESMA ved behov rådføre seg
med ESRB og andre relevante myndigheter.
Tiltakene som treffes av nasjonale tilsyns
myndigheter etter artikkel 47 nr. 4, skal effektivt
håndtere trusselen mot finansmarkedenes ord
nede virkemåte og integritet eller stabiliteten i
hele eller deler av finanssystemet i Unionen, eller
betraktelig forbedre de nasjonale tilsynsmyndig
hetenes evne til å overvåke trusselen, ikke skape
risiko for tilsynsarbitrasje og ikke ha skadelig innvirkning på finansmarkedenes effektivitet. Herunder skal tiltakene ikke redusere likviditeten på
disse markeder eller skape usikkerhet for mar
kedsdeltakerne på en måte som ikke står i rimelig
forhold til fordelene ved tiltakene.
Etter AFIM-direktivet artikkel 47 er det nasjo
nale tilsynsmyndigheter, ikke ESMA, som treffer
vedtaket overfor markedsaktørene, og ikrafttre
delsestidspunktet for vedtaket vil forutsetnings
vis følge nasjonale regler.
AIFM-direktivet artikkel 47 viser til og utfylles
av ESMA-forordningen artikkel 9 nr. 5 som omtalt
ovenfor i punkt 3.2.1.2.
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8.3

8.3.1

Utkast til beslutning i EØS
komiteen om innlemmelse av
AIFM-direktivet
EØS-komiteens beslutning

Utkastet til EØS-komiteens beslutning innehol
der en fortale og fem artikler.
Artikkel 1 fastsetter at direktiv 2011/61/EU
(AIFM-direktivet) og gjennomføringsforordninge
ne (EU) nr. 231/2013, (EU) nr. 694/2014, (EU) nr.
514/2015, (EU) nr. 447/2013 og (EU) nr. 448/2013
skal tas inn i EØS-avtalen vedlegg IX, og fastsetter
EØS-tilpasninger til rettsaktene. Disse tilpasninge
ne er nærmere omtalt nedenfor i punkt 8.3.2.
Artikkel 2 slår fast at vedlegg IX til EØS-avta
len skal endres.
Artikkel 3 slår fast at den islandske og den nor
ske versjonen av direktivet og forordningene gis
gyldighet og kunngjøres i EØS-tillegget til Den
europeiske unions tidende.
Artikkel 4 regulerer når beslutningen trer i
kraft.
Artikkel 5 slår fast at beslutningen selv skal
kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende.
8.3.2

Tilpasningsteksten til AIFM-direktivet

Ved innlemmelse i EØS-avtalen av AIFM-direktivet
og gjennomføringsforordningene, vil virkeområdet
for direktivet og forordningene utvides til EØS.
Som en konsekvens, skal alternative investe
ringsfond som er etablert i EØS/EFTA-statene,
likestilles med alternative investeringsfond eta
blert i EU. Dette må anses å følge av de horison
tale tilpasningene i EØS-avtalen protokoll 1 punkt
8 lest sammen med definisjonen av henholdsvis
EU-AIF og non-EU AIF i direktivet, og er ikke pre
sisert i form av egen tilpasningstekst.
For å sikre transparens i hele EØS er det imid
lertid inntatt en tilpasning som presiserer at for
valtere med tillatelser fra nasjonale tilsynsmyndig
heter i EØS/EFTA-stater, skal registreres i
ESMAs sentrale offentlige register over godkjente
forvaltere, på samme vilkår som forvaltere med
tillatelse fra nasjonale tilsynsmyndigheter i EU.
Videre er det under relevante bestemmelser
inntatt tilpasningstekst om at henvisninger i direkti
vet til unionsretten erstattes med henvisning til
EØS-avtalen, at medlemsstat og nasjonal tilsyns
myndighet i direktivet skal bli forstått å omfatte
EØS/EFTA-statene og nasjonale tilsynsmyndig
heter i EØS/EFTA-statene, samt at referanser til
EU-rettsakter i direktivet skal gjelde i den utstrek

ning disse rettsaktene har blitt innlemmet i EØS
avtalen, og skal anses referert til i EØS-tilpasset
form.
Det er også inntatt en tilsvarende bestem
melse om samarbeid mellom EFTAs overvåkings
organ og ESMA som i EU-tilsynsforordningene.
Bakgrunnen for dette er at EFTAs overvåkings
organ har myndighet til å fatte vedtak når det gjel
der EØS/EFTA-statene etter AIFM-direktivet
artikkel 47 i EØS-tilpasset form, som omtalt
nedenfor under punkt 8.3.2.1.
Videre er EFTAs overvåkingsorgan satt inn i
tillegg til ESMA og ESRB i artikkel 50 når det gjel
der EØS/EFTA-statene. AIFM-direktivet artikkel
50 sier at nasjonale tilsynsmyndigheter skal sam
arbeide med hverandre, ESMA og ESRB når det
er nødvendig for at de skal kunne utføre sine opp
gaver i henhold til direktivet eller utøve den myn
dighet de har i henhold til direktivet eller nasjonal
lovgivning.
Det er flere steder i AIFM-direktivet referert
til at nasjonale tilsynsmyndigheter ved uenighet
kan henvise saken til ESMA etter artikkel 19 i
ESMA-forordningen. Som følge av at kompetan
sen etter ESMA-forordningene artikkel 19 dels
ligger hos EFTAs over våkingsorgan (bindende
vedtak) og dels hos ESMA (ikke-bindende mek
ling) når det gjelder EØS/EFTA-statene, er det
inntatt en tilpasning om at henvisning til
ESMAs myndighet artikkel 19, etter forholdene
skal anses å referere til EFTAs over våkings
organ.
Artikkel 4 nr. 1 i AIFM-direktivet definerer
«spesialforetak for verdipapirisering». I den sam
menheng er «verdipapirisering» definert gjennom
en henvisning til forordning (EF) 1075/2013 om
Den europeiske sentralbanken. Denne forordnin
gen er ikke EØS-relevant og ikke innlemmet i
EØS-avtalen. Definisjonen av verdipapirisering
etter forordning (EF) 1075/2013 er på denne bak
grunn inntatt i EØS-komitébeslutningen i sin hel
het, og ikke ved referanse.
I AIFM-direktivet artikkel 21 nr. 3, 43 nr. 2 og
61, og i gjennomføringsforordning nr. 231/2013
artikkel 55, er det bestemmelser med nærmere
angitte datoer for avskjæring av plikter eller rettig
heter, eller andre overgangsbestemmelser. I til
pasningsteksten er disse datoene erstattet med
angivelse av tidsperioder med utgangspunkt i
ikrafttredelsen av EØS-komitébeslutningen. Herunder vil datoene angitt i overgangsbestemmelser
for AIMF-direktivet i artikkel 61, erstattes med
tidsangivelsen 18 måneder etter at EØS-komiteens
beslutning har trådt i kraft hva gjelder EØS/EFTA
statene.

54

Prop. 100 S

2015–2016

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

8.3.2.1

Spesielt om EØS-tilpasning til AIFM
direktiver artikkel 47 – EFTAs overvåkings
organs myndighet til å anmode om forbud
mot markedsføring eller restriksjoner på
forvaltning

Tilpasningsteksten til AIFM-direktivet artikkel 47,
jf. ESMA-forordningen artikkel 9 nr. 5, er bygget
opp på samme måte som tilpasningene for
shortsalgforordningen artikkel 28 og i samsvar
med systemet satt opp i EØS-komitébeslutnin
gene for EU-tilsynsforordningene.
På denne bakgrunn er henvisningen til ESMA
i AIFM-direktivet artikkel 47 erstattet med EFTAs

overvåkingsorgan når det gjelder EØS/EFTA-sta
tene, i de deler av bestemmelsen som gir kompe
tanse til å fatte vedtak. Det vises til omtalen av til
pasningsteksten til shortsalgforordningen under
punkt 7.3.2.1.
Det er klarlagt under forhandlingene med
Kommisjonen at AIFM-direktivet artikkel 47 kun
gir kompetanse til å fatte vedtak som binder nasjo
nale tilsynsmyndigheter. Det vil dermed være
nasjonale tilsynsmyndigheter, og ikke EFTAs
overvåkingsorgan, som treffer vedtaket overfor
markedsaktørene i medhold av artikkel 47 nr. 4.
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9 EFTAs overvåkingsorgans nye rolle på finansmarkedsområdet
EFTAs overvåkingsorgans oppgaver og myndig
het fremgår dels av EØS-avtalen, og dels av avtale
mellom EFTA-statene om opprettelsen av et over
våkingsorgan og en domstol (ODA). EØS-avtalen
fastsetter at det skal være et eget overvåkings
organ og en egen domstol for EFTA-pilaren. ODA
gir utfyllende regler om sammensetningen av
overvåkingsorganet og hvordan de pålagte opp
gavene skal utføres. EFTAs overvåkingsorgan vil
gjennom EØS-tilpasningene som er behandlet i
denne proposisjonen få en ny rolle på finansmar
kedsområdet. Denne nye rollen kommer i tillegg
til den eksisterende oppgaven med å sørge for at
EØS/EFTA-statene gjennomfører og etterlever
sine EØS-forpliktelser og oppgaven med å hånd
heve konkurranseregelverket.
EFTAs overvåkingsorgan vil som følge av inn
lemmelsen av EU-tilsynsforordningene og andre
rettsakter i EØS-avtalen, få nye oppgaver og utvi
det kompetanse til å fatte bindende vedtak overfor
EØS/EFTA-statene og finansmarkedsdeltakere.
De nye oppgavene for EFTAs overvåkingsorgan
tilsvarer enkelte av de oppgavene EUs tilsyns
myndigheter har overfor EUs medlemsstater og
markedsaktørene i EU.
EFTAs overvåkingsorgan skal, når det treffer
bindende vedtak, basere vedtaket på et utkast fra
den relevante EU-tilsynsmyndigheten. Et slikt
utkast er av ikke-bindende karakter, og utgjør
ikke i seg selv noen utøvelse av myndighet overfor private aktører i EØS/EFTA-statene. Utkastet
fra EUs tilsynsmyndigheter er heller ikke rettslig
bindende for EFTAs overvåkingsorgan. Det er en
underliggende forutsetning i den fremforhandlete
modellen at EFTAs overvåkingsorgan, kort tid
etter mottak av et slikt utkast fra den relevante
EU-tilsynsmyndigheten, vil fatte et likelydende
eller tilnærmet likelydende vedtak. Det foreligger
imidlertid ingen formell rettslig forpliktelse for
EFTAs overvåkingsorgan til å fatte et slikt vedtak.
Det må derfor kunne legges til grunn at EFTAs
overvåkingsorgan i prinsippet står rettslig fritt til å
ikke fatte et vedtak. Den vedtakskompetansen
som legges til EFTAs overvåkingsorgan, inne
bærer en overføring av forvaltningsmyndighet fra
nasjonale myndigheter til et overnasjonalt organ.

Fordi EFTA-domstolen også kan prøve gyldig
heten av denne type vedtak fattet av EFTAs over
våkingsorgan, innebærer EØS-komitébeslutnin
gene også en utvidelse av domsmyndighet til
EFTA-domstolen.
EFTAs overvåkingsorgan skal samtidig
beholde sin rolle som uavhengig organ som kon
trollerer gjennomføring og etterlevelse av EØS
avtalen, og oppgavene på dette området er ikke
endret eller begrenset. Det er klart nedfelt i EU
tilsynsforordningene at den vedtaksmyndighet de
tre EU-tilsynene er gitt, ikke skal være til hinder
for eller påvirke den kompetansen Kommisjonen
har til å utføre sine ordinære oppgaver som kon
troll- og tilsynsorgan i EU-pilaren i henhold til
Traktaten om den Europeiske Unions virkemåte
(TEUV) artikkel 258. Det samme er nedfelt i til
pasningstekstene til EU-tilsynsforordningene –
hvor det slås fast at EFTAs overvåkingsorgans
kompetanse etter ODA artikkel 31 ikke er berørt.
I EU er det fremdeles Kommisjonen som over
våker at medlemsstatene overholder traktatene
og har myndighet til å åpne traktatbruddsprose
dyre. EU-tilsynsmyndighetenes kompetanse til å
fatte vedtak om nasjonale tilsynsmyndigheters og
finansmarkedsdeltakeres oppfyllelse av EU-regel
verket kommer i tillegg til, og er i visse tilfeller
begrenset av, Kommisjonens myndighet. Sist
nevnte illustreres ved kompetansen som EU-til
synsmyndighetene er gitt etter EU-tilsynsforord
ningene artikkel 17 nr. 6, der vedtak mot en
finansmarkedsdeltaker i EU-pilaren om overtre
delse av EU-regelverket, skal være i overensstem
melsen med den formelle uttalelsen fra Kommisjo
nen avgitt i henhold til EU-tilsynsforordningene
artikkel 17 nr. 4.
Løsningen i EFTA-pilaren skiller seg fra løs
ningen i EU-pilaren, fordi det på EFTA-siden ikke
opprettes en egen overnasjonal EØS/EFTA-til
synsmyndighet.
I EFTA-pilaren får EFTAs overvåkingsorgan
kompetanse til å fatte bindende vedtak etter EU-til
synsforordningene i tilfeller hvor nasjonale tilsyns
myndigheter ikke har overholdt sine forpliktelser
under EØS-regelverket. Samtidig beholder EFTAs
overvåkingsorgan sin ordinære myndighet til å
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åpne traktatbruddsprosedyre i tilfeller hvor EØS/
EFTA-statene ikke overholder sine forpliktelser
etter EØS-avtalen. I EFTA-pilaren vil det dermed
være EFTAs overvåkingsorgan selv som har avgitt
den formelle uttalelsen og som i etterkant – i egen
skap av finanstilsynsmyndighet – skal fatte et even
tuelt bindende vedtak i overenstemmelse med
denne. I EU-pilaren vil de tre EU-tilsynsmyndighe
tene ved et eventuelt vedtak overfor finansmar
kedsdeltakere om brudd på EU-reglene i medhold
av artikkel 17 nr. 6, måtte holde seg innenfor ram
mene av den formelle uttalelsen avgitt av Kommi
sjonen. I EFTA-pilaren vil man ikke få den samme
kompetansefordelingen mellom to ulike vedtaksor
ganer. Det blir isteden tale om et forhold mellom to
ulike typer kompetanse ved manglende overhol
delse av EØS-reglene, utøvd av samme organ.
EFTAs overvåkingsorgan vil avgi en formell

uttalelse, basert på et utkast fra den relevante EU
tilsynsmyndigheten, som forutsetningsvis skal
samsvare med den oppfatningen de ville hatt i sin
rolle som regulær overvåker av at EØS/EFTA-sta
tene overholder EØS-regelverket.
EFTAs overvåkingsorgans nye oppgaver som
følge av EØS-tilpasningen til EUs finanstilsyns
system, angis nærmere i en ny artikkel 25 a og en
ny protokoll 8 i ODA, som er fremforhandlet
parallelt med, og reflekterer, de nevnte EØS-tilpas
ningene. Endringene i ODA avtales mellom de tre
EØS/EFTA-statene. Utkast til endringer i ODA er
omtalt i en egen proposisjon om samtykke til inn
gåelse av avtale om endring av avtalen mellom
EFTA-statene om opprettelse av et overvåkings
organ og en domstol, og det vises til denne for en
nærmere gjennomgang av disse endringene, jf.
Prop. 101 S (2015–2016).
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10 Konstitusjonelle forhold
10.1 Innledning
Regjeringen foreslår i denne proposisjonen at
Stortinget skal gi sitt samtykke til Norges del
takelse i åtte EØS-komitébeslutninger.
Grunnloven § 115 foreslås benyttet da flere av
bestemmelsene i rettsaktene med tilpasninger
nedfelt i EØS-komitébeslutningene, som omtalt i
denne proposisjonen, innebærer en myndighets
overføring til EFTAs overvåkingsorgan, og i for
lengelsen av dette til EFTA-domstolen, som vur
deres som mer enn lite inngripende.
Regjeringen foreslår at Stortinget samtidig
samtykker til tilsvarende tilpasninger til enkelt
bestemmelser om overføring av myndighet i tre
rettsakter som det foreløpig ikke er utarbeidet
EØS-komitébeslutninger for. Myndighetsover
føringen under de aktuelle bestemmelsene i disse
tre rettsaktene er nærmere beskrevet nedenfor.
EØS-tilpasningene vil innebære at myndighet til å
treffe vedtak med direkte virkning i Norge legges
til EFTAs overvåkingsorgan, med adgang til over
prøving av EFTA-domstolen. EØS-komitébeslut
ningene om innlemmelse av disse tre rettsaktene i
EØS-avtalen vil senere bli forelagt Stortinget i
medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.

10.2 Generelt om Grunnloven og
myndighetsoverføring
Grunnloven bygger på en forutsetning om at lov
givende, utøvende og dømmende myndighet i
Norge i utgangspunktet skal utøves av norske
statsorganer. Dersom slik myndighet overføres ut
av riket, taler en om myndighetsoverføring. Hvis
slik myndighetsoverføring skjer, kan siktemålet
være at myndighetsutøvelsen skal ha direkte virk
ning. Det vil si at myndighetsutøvelsen gjelder
umiddelbart i norsk intern rett, uten hensyn til om
den ved lov eller på annen måte er gjennomført i
norsk rett av norske statsorganer. Både lov
givende, utøvende og dømmende myndighet kan
tenkes å ha slik direkte virkning. En konsekvens
av at myndighet kan utøves med direkte virkning,
er at private rettssubjekter i Norge, enten det er

tale om fysiske eller juridiske personer, må for
holde seg til andre myndighetsorganer enn nor
ske statsorganer.
Slik myndighetsoverføring fra norske stats
organer og ut av riket, slik at det kan treffes ved
tak med direkte virkning i Norge, krever i
utgangspunktet endring av Grunnloven etter
reglene i Grunnloven § 121 (tidligere § 112). Myn
dighet til å treffe vedtak med direkte virkning i
Norge kan likevel på nærmere vilkår overføres til
internasjonale sammenslutninger etter frem
gangsmåten angitt i Grunnloven § 115 (tidligere
§ 93), hvor Stortinget må gi samtykke med ¾ fler
tall, se bestemmelsens første ledd. For ordens
skyld nevnes at myndighetsutøvingen ikke behø
ver å ha form av vedtak i snever forstand, men
også kan bestå i for eksempel fysisk maktutøvelse
uavhengig av om det treffes vedtak om dette.
Grunnloven § 115 (tidligere § 93) ble tatt inn i
1962 for å ha et alternativ til å endre Grunnloven
ved inngåelse av internasjonalt samarbeid med
myndighetsoverføring. § 115 første ledd regulerer
overføring av lovgivende, utøvende og dømmende
myndighet med direkte virkning for rettssubjek
ter i Norge. Myndighet kan overføres til en inter
nasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet
eller slutter seg til. Formålet må være å sikre den
internasjonale fred og sikkerhet eller fremme
internasjonal rettsorden og samarbeid. Myndig
hetsoverføringen må videre være på et saklig
begrenset område.
Overføring av myndighet til en internasjonal
sammenslutning til å binde Norge folkerettslig,
krever ikke på tilsvarende måte bruk av frem
gangsmåten i Grunnloven § 115, jf. paragrafens
annet ledd. Det blir altså en forskjell mellom det å
overføre myndighet når denne har direkte virk
ning og når den har folkerettslig virkning. Myn
dighet til å forplikte Norge folkerettslig kan normalt overføres etter reglene i Grunnloven § 26.
Departementet går ikke nærmere inn på spørsmå
let, men viser til St.prp. nr. 50 (1998–99) (Schen
gen) punkt 4.3.1 og punkt 4.3.2. Når ordet
myndighetsoverføring nyttes i det følgende, siktes
det bare til overføring av myndighet som utøves
med direkte virkning i Norge.
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Videre er det ikke slik at enhver myndighets
overføring til en internasjonal organisasjon krever
samtykke fra Stortinget etter fremgangsmåten i
Grunnloven § 115. Etter sikker konstitusjonell
praksis er Grunnloven tolket slik at det også er
adgang til å inngå en folkerettslig avtale som inne
bærer en viss myndighetsoverføring, etter frem
gangsmåten i Grunnloven § 26 annet ledd, forut
satt at myndighetsoverføringen kan anses som
«lite inngripende».
Etter Grunnloven § 26 første ledd hører det
under Kongen å inngå traktater. Traktater om saker
som er av særlig stor viktighet, og i alle tilfelle trak
tater hvis iverksettelse nødvendiggjør en ny lov
eller stortingsbeslutning, krever imidlertid sam
tykke fra Stortinget, jf. Grunnloven § 26 annet ledd.
Slikt samtykke kan gis med alminnelig flertall.
Det kan være vanskelig å trekke en klar
grense for når fremgangsmåten i § 26 annet ledd
er utelukket, og fremgangsmåten i § 115 må
benyttes. Stortingets vurdering av spørsmålet vil i
tvilstilfeller bli tillagt stor vekt. Det vises til rede
gjørelsen for dette i St.prp. nr. 50 (1998–99) punkt
4.1.2. Det er klart at det kan gis samtykke til en
myndighetsoverføring etter Grunnloven § 115
uansett om den faller over eller under terskelen
for «lite inngripende». I tilfeller hvor visse deler av
den myndighetsoverføringen det samtykkes til, er
mer enn lite inngripende, er det dermed ikke nød
vendig å ta stilling til om andre deler av myndig
hetsoverføringen overstiger terskelen.
Vurderingen av om en overføring av myndig
het kan anses som «lite inngripende» tar utgangs
punkt i Grunnlovens bestemmelser om statsmak
tenes kompetanse. Læren om «lite inngripende
myndighetsoverføring» har sitt utspring i juridisk
teori på 1960-tallet, og den imøtekommer et
behov for fleksibilitet i de konstitusjonelle ram
mene for Norges forhold til europeisk og annet
internasjonalt samarbeid. Læren har konsekvent
blitt lagt til grunn av skiftende regjeringer og av
Stortinget i en rekke saker. Justis- og beredskaps
departementets lovavdeling (Lovavdelingen) ga, i
en vurdering av nye prosedyreregler for offentlig
støtte 23. januar 2014 (JDLOV-13-6526), følgende
oversikt over anvendelsen av Grunnloven § 26
annet ledd ved lite inngripende myndighetsover
føring og den derav foreliggende konstitusjonelle
praksis:
Det sentrale i dette tilfellet er at myndighets
overføring som anses som «lite inngripende»,
etter sikker konstitusjonell praksis kan skje med
Stortingets samtykke etter Grunnloven § 26
annet ledd. Vi viser særlig til drøftelsene i St.prp.

nr. 100 (1991–92) (EØS-avtalen) s. 342 med
videre henvisninger og St.prp. nr. 50 (1998–99)
(Schengen) s. 35, og de vedtak som ble fattet i
den forbindelse. Ut over disse to sakene finnes
det også etter hvert en rekke andre tilfeller der
Stortinget har samtykket etter Grunnloven § 26
annet ledd med den begrunnelse at det har fore
ligget myndighetsoverføring, men at denne har
vært «lite inngripende». Vi viser, som eksem
pler, til St.prp. nr. 44 (2004–2005), jf. Innst. S.
nr. 164 (2004–2005) (flysikkerhet – EASA-for
ordningen), Prop. 133 S (2011–2012), jf. Innst.
86 S (2012–2013) (resirkulert plast), Prop. 16 S
(2012–2013), jf. Innst. 191 S (2012–2013) (vinfor
ordningene), Prop. 27 S (2012–2013), jf. Innst.
146 S (2012–2013) (flysikkerhet II – revidert
EASA-forordning).
I samtlige tilfeller som Stortinget har behandlet,
har stortingskomiteen og Stortinget bygget på
fremstillingen i de fremlagte proposisjonene.
Kriteriet «lite inngripende» gir anvisning på en
skjønnsmessig helhetsvurdering. Lovavdelingen
ga i den siterte uttalelsen 23. januar 2014 følgende
oversikt over relevante momenter i denne vurde
ringen:
Etter praksis er relevante momenter bl.a. den
nærmere arten av myndigheten som overfø
res, omfanget av myndighetsoverføringen og i
den forbindelse om overføringen gjelder et
bestemt og avgrenset saksområde. Det har
videre betydning om overføringen er basert på
gjensidighet og likeverdig deltakelse. I praksis
er det også lagt vekt på i hvilken grad norske
myndigheter har mulighet til å avbøte uheldige
virkninger av myndighetsoverføringen. Det
må også legges vekt på arten av de samfunns
messige og politiske interesser som berøres
gjennom myndighetsoverføringen. I grensetil
feller kan Stortingets standpunkt i det enkelte
tilfellet bli avgjørende for spørsmålet om
Grunnloven § 26 kan brukes.
Da Stortinget i 1992 ga sitt samtykke til inngåelse
av EØS-avtalen og ODA, ble fremgangsmåten
etter Grunnloven § 115 (den gang § 93) benyttet.
Begrunnelsen for dette var at myndighet til å
håndheve konkurranseregler i EØS-avtalen
direkte overfor private foretak i EØS/EFTA-sta
tene, ble overført til EFTAs overvåkingsorgan og
til EFTA-domstolen. Etter EØS-avtalen og ODA
kan EFTAs overvåkingsorgan treffe vedtak som
forbyr konkurranseskadelig markedsadferd, samt
om nødvendig ilegge bedriftene overtredelsesge
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byrer og tvangsmulkt. EFTAs overvåkingsorgans
vedtak etter konkurransereglene kan prøves (og
eventuelt stadfestes) av EFTA-domstolen, jf. ODA
artikkel 36. Dersom EFTAs overvåkingsorgan har
unnlatt å fatte et vedtak, vil dette kunne bringes
inn for EFTA-domstolen i medhold av ODA artik
kel 37. Det vises til omtalen i St.prp. nr. 100 (1991–
92) punkt 8.10.7.3.
I etterkant av dette har prosedyren i medhold
av Grunnloven § 26 annet ledd vært benyttet i alle
tilfeller hvor Stortingets samtykke har blitt inn
hentet for Norges tilslutning til EØS-komitébeslut
ninger som innlemmer nye rettsakter med tilpas
ninger i EØS-avtalen som innebærer myndighets
overføring, da terskelen for «lite inngripende»
myndighetsoverføring ikke har blitt ansett over
skredet.
I lys av den myndighetsoverføringen det her
er tale om til EFTAs overvåkingsorgan, og der
ved også til EFTA-domstolen, anser regjeringen
at man er utenfor de grensene praksis har truk
ket for hva som kan anses som «lite inngripende»
myndighetsoverføring. Regjeringen legger der
med frem forslag om at Stortingets samtykke
vedtas etter fremgangsmåten i Grunnloven
§ 115.

10.3 Oversikt over myndighetsover
føringen til EFTAs overvåkingsorgan
10.3.1 Typer av myndighet som overføres til
EFTAs overvåkingsorgan
Utkastene til EØS-komitébeslutninger beskrevet i
kapitlene 3 til 8, samt tilpasningene til enkelt
bestemmelser i MiFIR, PRIIPs-forordningen og
SFTR som det ennå ikke er utarbeidet EØS-komi
tébeslutninger for, jf. nærmere beskrivelse neden
for under punkt 10.6.3 og 10.7.3, innebærer at
nasjonale myndigheter i EØS/EFTA-statene på
enkelte avgrensede områder overfører myndighet
til EFTAs overvåkingsorgan. Dette vil være myn
dighet til å treffe vedtak som er direkte bindende
for finansmarkedsaktører i Norge, samt myndig
het til å gjennomføre undersøkelser og stedlig til
syn og å ilegge tvangsmulkt og administrative
sanksjoner i form av overtredelsesgebyr overfor
kredittvurderingsbyråer og transaksjonsregistre.
Som en konsekvens av denne myndighetsover
føringen, vil søksmål relatert til vedtak fattet av
EFTAs overvåkingsorgan, anlegges for EFTA
domstolen og ikke norske domstoler. Deler av
denne myndighetsoverføringen vurderes som

mer enn lite inngripende, slik at Stortingets sam
tykke må innhentes etter Grl. § 115.
Myndigheten som overføres til EFTAs over
våkingsorgan ved EØS-komitébeslutningene, kan
oversiktsmessig kategoriseres som:
– midlertidig forbud mot eller begrensninger av
visse typer finansvirksomhet (artikkel 9 nr. 5
kompetanse),
– vedtak direkte rettet mot finansmarkedsdel
takere etter EU-tilsynsforordningenes artikkel
17, 18 og 19,
– registering og tilsyn med kredittvurderings
byråer og transaksjonsregistre, og
– myndighet til å ilegge tvangsmulkt og overtre
delsesgebyr.
10.3.1.1

Midlertidig forbud mot eller begrensninger
av visse typer finansvirksomhet (artikkel 9
nr. 5–kompetanse)

EFTAs overvåkingsorgan vil innenfor rammen av
EU-tilsynsforordningene artikkel 9 nr. 5 få kompe
tanse til å fatte vedtak rettet mot en eller flere
finansmarkedsdeltakere i medlemsstatene, for
midlertidig å forby eller begrense visse typer
finansvirksomhet som utgjør en trussel mot det
finansielle markedets ordnede virkeområde og
integritet, eller stabiliteten i hele eller deler av det
finansielle systemet i EØS-området. Slike vedtak
vil i utgangspunktet ha generell gyldighet, som
etter norsk rett best sammenlignes med kompe
tanse til å fastsette forskrifter. Vedtakene er etter
bestemmelsen midlertidige, og de bortfaller etter
tre måneder med mindre det fattes nytt vedtak.
Vedtak innenfor rammene av tilsynsforordningene
artikkel 9 nr. 5, kan fattes i krisesituasjoner i sam
svar med de vilkårene som er oppstilt i tilsynsfor
ordningene artikkel 18, eller på nærmere
bestemte vilkår fastsatt i andre rettsakter på
finansområdet enn tilsynsforordningene.
Tilsynsforordningene artikkel 9 nr. 5 vurderes
ikke i seg selv å oppstille et selvstendig hjemmels
grunnlag. Som en konsekvens av dette vil en inn
lemmelse av artikkel 9 nr. 5 i tilsynsforordningene
i EØS-avtalen, etter Regjeringens syn, isolert sett
ikke medføre en overføring av myndighet. Artik
kel 9 nr. 5 kan således ikke vurderes separat, men
må vurderes sammen med de andre rettsaktene
som gir kompetanse til tilsynsmyndighetene på
deres område. Slik kompetanse gis i shortsalgfor
ordningen, AIFM-direktivet, MiFIR og PRIIPs-for
ordningen. Se nærmere omtale nedenfor under
punkt 10.7.
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10.3.1.2

Vedtak direkte rettet mot finansmarkeds
deltakere etter forordningenes artikkel 17,
18 og 19

EFTAs overvåkingsorgan vil etter EU-tilsynsfor
ordningene artikkel 17 nr. 6, artikkel 18 nr. 4 og
artikkel 19 nr. 4 få kompetanse til i enkelte særlige
tilfeller, og på gitte vilkår, å treffe vedtak direkte
overfor finansmarkedsdeltakere.
Felles for vedtakskompetansen overfor finans
markedsdeltakere etter de nevnte bestemmelser,
er at den er betinget av at den nasjonale tilsyns
myndigheten ikke har oppfylt sine plikter etter
EU-regelverket (se artikkel 17 nr. 1, artikkel 18 nr.
3 og artikkel 19 nr. 3). I fortalene til de tre EU-til
synsforordningene er det opplyst at det må være
tale om ekstraordinære situasjoner der berørte
vedkommende myndighet fortsetter å unnlate å
gjennomføre tiltak, og at direkte vedtak mot
finansmarkedsdeltakere må være en siste utvei.
Se nærmere omtale nedenfor under punkt
10.6.1.
10.3.1.3

Registering og tilsyn med kredittvurderings
byråer og transaksjonsregistre

Etter CRA-forordningen vil EFTAs overvåkings
organ få kompetanse til å fatte vedtak med bindende
virkning for kredittvurderingsbyråer og i visse tilfel
ler også andre juridiske og fysiske personer. Etter
EMIR vil EFTAs overvåkingsorgan få kompetanse
til å treffe vedtak med bindende virkning for
transaksjonsregistre, og i visse tilfeller også andre
juridiske og fysiske personer. Dette omfatter vedtak
om innhenting av informasjon, registrering og even
tuelt tilbakekall av registrering, samt myndighet til
å gjennomføre granskning og stedlig tilsyn. Tilsva
rende skal gjelde for transaksjonsregistre etter
SFTR når denne forordningen tas inn i EØS-avtalen.
Se nærmere omtale nedenfor under punkt
10.6.2.1.
10.3.1.4

Myndighet til å ilegge tvangsmulkt og
overtredelsesgebyr

EFTAs overvåkingsorgan vil etter CRA-forordnin
gen artikkel 36a og 36b få kompetanse til å ilegge
overtredelsesgebyr for nærmere angitte overtre
delser, og tvangsmulkt for å stoppe ulovlig adferd
av kredittvurderingsbyråer.
EFTAs overvåkingsorgan vil etter EMIR artik
kel 65 og 66 få tilsvarende kompetanse overfor
transaksjonsregistre i EFTA-pilaren. Den mulige
størrelsen på overtredelsesgebyrene for transak

sjonsregistre er lavere enn størrelsen på overtre
delsesgebyrene det er adgang til å ilegge kre
dittvurderingsbyråer. De forventede tilsvarende
EØS-tilpasningene til reglene om transaksjons
registre i SFTR vil innebære en tilsvarende kom
petanse for EFTAs overvåkingsorgan overfor
disse transaksjonsregistrene.
Se nærmere omtale nedenfor under punkt
10.6.2.2.

10.4 Overføring av domsmyndighet til
EFTA-domstolen
I forlengelsen av at det overføres forvaltnings
myndighet til EFTAs overvåkingsorgan, vil også
EFTA-domstolen få utvidet sin kompetanse.
Søksmål relatert til vedtak fattet av EFTAs
overvåkingsorgan vil måtte anlegges for EFTA
domstolen og ikke for norske domstoler.
Utgangspunktet etter Grunnloven er at norske
domstoler dømmer med direkte bindende intern
rettslig virkning i Norge. Det vises til pkt. 10.2
foran. Dette er ikke ansett som en skranke mot at
domsmyndighet kan overføres til en internasjonal
domstol. For domstoler som bare avsier dommer
som har folkerettslig virkning for Norge som stat,
følger dette av fast praksis.
Også for overføring av dømmende myndighet
(og å gi dommer tvangskraft) gjelder læren om
«lite inngripende» myndighetsoverføring. Spørs
målet om myndighetsoverføringen er «lite inngri
pende» blir avgjørende for om Stortinget kan sam
tykke til en slik myndighetsoverføring etter
Grunnloven § 26 annet ledd.
Ved vurderingen av EFTA-domstolens kompe
tanse etter EØS-avtalens artikkel 108 i konkurran
sesaker, jf. St.prp. nr. 100 (1991–92), viste man i
punkt 8.6.4 til betydningen av at EFTA-domstolen
ville kunne stadfeste ileggelse av bøter og tvangs
mulkter med direkte internrettslig virkning overfor det enkelte foretak. Dette ble ansett som en
overføring av domsmyndighet til EFTA-domsto
len som også krevde vedtak av Stortinget i henhold til Grunnloven § 115 (den gang § 93), separat
fra overføringen av myndighet til EFTAs over
våkingsorgan, se også St.prp. nr. 101 (1991–92)
punkt 8.1.
Også på grunn av den overføringen av myn
dighet som skjer til EFTA-domstolen der hvor
EFTAs overvåkingsorgan er tilført ny myndighet,
bør Stortingets samtykke vedtas etter fremgangs
måten i Grunnloven § 115.
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10.5 Oversikt over Lovavdelingens
vurderinger av konstitusjonelle
forhold ved EØS-tilpasning til EUs
finanstilsynssystem
Finansdepartementet har innhentet til sammen
fire vurderinger av konstitusjonelle forhold ved
EØS-tilpasning til EUs finanstilsynssystem fra
Lovavdelingen. To av disse gjelder tidlige utkast
til tilpasninger. Den siste vurderingen er relevant
for vurderingen av de foreliggende utkastene til
EØS-komitébeslutninger. Uttalelsene er offentlig
tilgjengelige på regjeringens hjemmeside.
Lovavdelingen ga 8. desember 20101 en vurde
ring av om den kompetansen EUs medlemsstater
skulle overføre til det europeiske finanstilsynssys
temet gjennom de tre EU-tilsynsforordningene,
kunne anses som lite inngripende myndighets
overføring etter norsk rett. Lovavdelingen konklu
derte da med at kompetansen måtte anses som
mer enn lite inngripende, og at innlemmelse i
EØS-avtalen av EU-tilsynsforordningene uten til
pasninger som ivaretok de konstitusjonelle forhol
dene, ikke ville kunne skje med Stortingets sam
tykke etter Grunnloven § 26 annet ledd. Denne
vurderingen ble som redegjort for i punkt 2.3, lagt
til grunn for det videre arbeidet med å finne
mulige EØS-tilpasninger til de tre EU-tilsynsfor
ordningene.
I en uttalelse 31. august 20112 fant Lovavde
lingen at med de tilpasningstekstene som på det
tidspunktet var foreslått, kunne de tre EU-tilsyns
forordningene innlemmes i EØS-avtalen med Stor
tingets samtykke etter Grunnloven § 26 annet
ledd. Disse foreslåtte tilpasningene ble imidlertid
ikke akseptert av EU-siden.
I en uttalelse 17. august 20123 vurderte Lovav
delingen to alternative utkast til tilpas
ningstekster. Etter det ene alternativet skulle de
tre EU-tilsynsmyndighetene fatte vedtak som kun
ville medføre en folkerettslig binding for norske
myndigheter. Lovavdelingen la til grunn at forord
ningene med slike tilpasninger ville kunne inn
lemmes i EØS-avtalen med Stortingets samtykke
etter Grunnloven § 26 annet ledd. Det andre alter
nativet innebar etablering av et særskilt organ
under EØS-avtalen («Joint Body») som skulle
treffe vedtak med direkte internrettslig virkning.
Lovavdelingen fant at forordningene med slik til
1
2
3

JDLOV-2010-10039A
JDLOV-2010-10039B
JDLOV-2010-10039C

pasning ikke kunne innlemmes med Stortingets
samtykke etter Grunnloven § 26 annet ledd. Disse
utkastene til tilpasninger ble heller ikke funnet
akseptable av EU-siden.
I en uttalelse 15. september 20144 vurderte
Lovavdelingen om overføring av den myndighe
ten de tre EU-tilsynsmyndighetene har etter hen
holdsvis artikkel 9 nr. 5 og artikkel 18 i EU-tilsyns
forordningene, kan anses som «lite inngripende»,
og videre om ESMA, med Stortingets samtykke
etter Grunnloven § 26 annet ledd, kan gis kompe
tanse til å utøve myndighet med direkte virkning i
Norge etter to forordninger (EMIR og CRA-for
ordningen etter endringene i CRA II og III), som
legger nærmere bestemt myndighet til ESMA for
autorisasjon og tilsyn med henholdsvis transaks
jonsregistre og kredittvurderingsbyråer.
Lovavdelingen kom for det første til at beslut
ninger om å forby eller begrense finansiell aktivi
tet etter artikkel 9 nr. 5 første alternativ må
bygge på kompetanse tildelt i andre rettsakter,
og at det i lys av dette isolert sett ikke vil med
føre overføring av myndighet dersom denne
bestemmelsen innlemmes i EØS-avtalen uten til
pasning. Lovavdelingen kom videre, under hen
visning til sin uttalelse 8. desember 2010, til at en
innlemmelse av EU-tilsynsforordningene artik
kel 18 nr. 4 uten tilpasning, eller med en tilpas
ning som medfører at vedtaket treffes overnasjo
nalt i EFTA-pilaren, vil innebære en overføring
av myndighet som overstiger terskelen for lite
inngripende myndighetsoverføring og dermed
for hva Stortinget kan samtykke til etter Grunn
loven § 26 annet ledd. For myndigheten til å gi
autorisasjon og føre tilsyn med kredittvurde
ringsbyråer etter CRA-forordningen antok Lovav
delingen, etter en helhetsvurdering, at myndig
hetsoverføringen overstiger det Stortinget kan
samtykke til etter Grunnloven § 26 annet ledd.
Lovavdelingen kom videre til at overføringen av
myndighet til å gi og trekke tilbake tillatelse til
transaksjonsregistre, og myndighet til å føre til
syn med, samt myndighet til å ilegge overtre
delsgebyr og tvangsmulkt for transaksjonsregis
tre etter EMIR, trolig kunne anses som «lite inn
gripende». Som det fremgår av gjennomgangen
ovenfor i kapittel 2, er disse vurderingene rele
vante for de foreliggende utkastene til EØS
komitébeslutninger.
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10.6 Regjeringens vurdering av de
grunnlovsmessige kravene til
samtykke for de ulike typene
myndighetsoverføring
10.6.1 Vedtakskompetansen etter EU-tilsyns
forordningene artikkel 17, 18 og 19
Gjennom EU-tilsynsforordningene artikkel 17 nr.
6, artikkel 18 nr. 4 og artikkel 19 nr. 4, har de tre
EU-tilsynsmyndighetene fått myndighet til å fatte
visse typer vedtak med direkte internrettslig virk
ning overfor private parter som deltar i finansmar
kedet i medlemsstatene. Det vises til nærmere
redegjørelse ovenfor i punkt 3.2.1.5 til 3.2.1.7 og
punkt 3.2.3 for hva slags pålegg som kan ilegges,
og vilkår for å ilegge pålegg.
Utkastene til EØS-komitébeslutninger fastset
ter at EFTAs overvåkingsorgan skal ha tilsva
rende myndighet overfor private finansmarkeds
deltakere i EØS/EFTA-statene. Se nærmere
omtale ovenfor i punkt 3.3.
EØS-komitébeslutningene
innebærer
at
EFTAs overvåkingsorgan formelt får en relativt
vid kompetanse til å pålegge finansmarkedsdelta
kere konkrete handlinger for å oppfylle forpliktel
ser etter det relevante EØS-regelverket. Over
føringen av vedtaksmyndighet til EFTAs over
våkingsorgan vil være ensidig, i den forstand at
Norge ikke tilføres noen tilsvarende kompetanse
som den som overføres til EFTAs overvåkingsor
gan. Myndighetsoverføringen er begrenset til
finansmarkedsområdet og ivaretar allment aner
kjente formål som hensynet til finansiell stabilitet
og effektivitet i finansmarkedene. Vedtakskompe
tansen er videre sekundær, og kan kun benyttes
på visse vilkår og i særlig situasjoner der nasjo
nale tilsynsmyndigheter ikke har oppfylt sine for
pliktelser under tilsynsforordningene. Det må
antas at EFTAs overvåkingsorgan bare svært sjel
den vil benytte denne vedtakskompetansen.
EFTAs overvåkingsorgans vedtak skal treffes
basert på utkast utarbeidet av den relevante EU
tilsynsmyndigheten. Et slikt utkast er av ikke
bindende karakter, og utgjør ikke i seg selv noen
utøvelse av myndighet overfor private aktører i
EØS/EFTA-statene. Utkastet fra EU-tilsynsmyn
digheten er heller ikke rettslig bindende for
EFTAs overvåkingsorgan som sådan. Det er en
underliggende forutsetning i den fremforhand
lete modellen, at EFTAs overvåkingsorgan kort
tid etter mottak av et slikt utkast fra den rele
vante EU-tilsynsmyndigheten vil fatte et likely
dende eller tilnærmet likelydende vedtak. Det

foreligger imidlertid ingen formell rettslig for
pliktelse for EFTAs overvåkingsorgan til å fatte
et slikt vedtak. Det må derfor kunne legges til
grunn at EFTAs overvåkingsorgan i prinsippet
står rettslig fritt til å ikke fatte et vedtak. Løsnin
gen innebærer derfor formelt sett ikke noen
overføring av myndighet til EU-pilaren. Derimot
vil den vedtakskompetanse som legges til EFTAs
overvåkingsorgan innebære en overføring av for
valtningsmyndighet til et overnasjonalt organ i
EFTA-pilaren, og i forlengelsen av dette også en
utvidelse av domsmyndighet til EFTA-domsto
len, i og med at EFTA-domstolen også kan prøve
gyldigheten av denne type vedtak fattet av
EFTAs overvåkingsorgan.
Etter en samlet vurdering anses overføringen
av myndighet til EFTAs overvåkingsorgan til å
fatte vedtak i medhold av EU-tilsynsforordningene
artikkel 17 nr. 6, artikkel 18 nr. 4 og artikkel 19
nr. 4, å være av en slik art og et slikt omfang at
den anses mer enn «lite inngripende». Innlem
melse i EØS-avtalen av EU-tilsynsforordningene
med de tilpasningene som fremgår i utkastet til
EØS-komitébeslutningene, vil derfor etter Regje
ringens syn kreve samtykke fra Stortinget etter
Grunnloven § 115.

10.6.2 Kompetansen etter CRA-forordningen
og EMIR
10.6.2.1

Autorisasjon og tilsyn

Kompetanse til å gi autorisasjon til og føre tilsyn
med kredittvurderingsbyråer flyttes fra nasjonale
tilsynsmyndigheter til ESMA gjennom bestem
melser i CRA-forordningen, slik denne er endret
ved endringsforordningene CRA II og CRA III.
Videre flyttes kompetanse til å gi autorisasjon til
og føre tilsyn med transaksjonsregistre for deri
vattransaksjoner fra nasjonale tilsynsmyndig
heter til ESMA gjennom bestemmelser i EMIR.
For disse rettsaktene er det utarbeidet utkast til
EØS-komitébeslutninger.
EU har 25. november 2015 også vedtatt forord
ning (EU) nr. 648/2012 om gjennomsiktighet ved
verdipapir-finansieringstransaksjoner (SFTR).
Etter denne forordningen skal slike transaksjoner
registreres i egne registre. Disse transaksjons
registrene skal igjen, på samme måte som trans
aksjonsregistre for derivattransaksjoner, autorise
res av og føres tilsyn med av ESMA. Det er forelø
pig ikke utarbeidet utkast til EØS-komitébeslut
ning eller tilpasningstekst til SFTR. Se nærmere
beskrivelse nedenfor i punkt 10.6.3.
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Det forventes at det ikke vil bli mange foretak i
Norge som vil bli omfattet av disse reglene om
autorisasjon og tilsyn på fellesskapsnivå.
CRA-forordningen (kredittvurderingsbyråer)
CRA-forordningen innebærer etter endringene i
CRA II og III at det er ESMA som autoriserer og
fører tilsyn med kredittvurderingsbyråer. I sin til
synsvirksomhet med registrerte kredittvurde
ringsbyråer kan ESMA innhente opplysninger,
foreta generelle undersøkelser og gjennomføre
stedlig tilsyn. ESMA kan i tillegg fatte vedtak om å
ilegge tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved
overtredelse av regelverket. Det vises til omtale
ovenfor i punkt 5.2.
Etter utkastet til EØS-komitébeslutning skal
EFTAs overvåkingsorgan få myndighet til å gjen
nomføre stedlig tilsyn i EØS/EFTA-statene, og til
å fatte bindende vedtak overfor kredittvurderings
byråer etablert i EØS/EFTA-statene, mens ESMA
skal utføre oppgaver av ikke-bindende karakter
overfor de samme foretakene. EFTAs over
våkingsorgan skal treffe vedtak basert på utkast
fra ESMA. Det vises til omtale ovenfor under
punkt 5.4
Lovavdelingen har i sin vurdering 15. septem
ber 2014 uttalt følgende om spørsmålet om kom
petanse til å registrere, dvs. gi autorisasjon eller gi
tillatelse til, kredittvurderingsbyråer:
Myndighetsoverføringen går ikke lenger enn
det som i tidligere, sammenlignbare tilfeller har
vært akseptert av Stortinget som «lite inngri
pende». Etter dette mener vi at overføring av
myndighet til ESMA til å fatte vedtak om regis
trering av kredittvurderingsbyråer med direkte
virkning i Norge kan skje med Stortingets sam
tykke etter Grunnloven § 26 annet ledd.
Den forvaltningsmyndighet som overføres er i
stor grad regelstyrt, og det er nedfelt klare og
detaljerte rammer for de vurderingene vedtakene
skal bygge på. Videre vil kompetansen til å fatte
vedtak være begrenset til en konkret vurdering av
om et foretak oppfyller vilkår i lovgivning som
Norge allerede har gitt sin tilslutning til, og som
forutsetningsvis vil være gjennomført i nasjonal
rett. Regjeringen legger ut fra dette til grunn at en
overføring av myndighet til EFTAs overvåkings
organ til å fatte vedtak om registrering, isolert sett
ikke innebærer myndighetsoverføring som er
mer enn «lite inngripende».
Etter utkastet til EØS-komitébeslutning skal
EFTAs overvåkingsorgan føre tilsyn med regis

trerte kredittvurderingsbyråer i EFTA-pilaren. På
samme måte som ESMA i EU-pilaren, skal EFTAs
overvåkingsorgan i EFTA-pilaren i tillegg kunne
foreta generelle undersøkelser av og stedlig tilsyn
med personer involvert i kredittvurderingsaktivi
teter, enheter som har vært gjenstand for kre
dittvurderinger og tilknyttede tredjeparter, tredje
parter som kredittvurderingsbyråer har satt ut
driftsmessige funksjoner eller aktiviteter til, samt
andre personer som på annet vis har en tett og
vesentlig forbindelse til eller er forbundet med
kredittvurderingsbyråer eller kredittvurderings
aktiviteter. Gjennomføring av undersøkelser og
stedlig tilsyn vil dermed potensielt kunne iverk
settes overfor en rekke aktører i Norge, i tillegg til
eventuelle kredittvurderingsbyråer.
Kompetansen omfatter også former for myn
dighetsutøvelse som i sin art vil kunne ligne
beføyelser som normalt utøves av politiet, og som
kan ha store konsekvenser for ansatte i de aktu
elle virksomhetene. Lovavdelingen har i uttalelsen
15. september 2014 vurdert denne overføringen
av kompetanse til å utføre stedlig tilsyn slik:
Når det gjelder adgangen ESMA gis til å foreta
generelle undersøkelser og stedlig tilsyn, er
dette tilsynskompetanse av en art som normalt
må anses å være av mer inngripende karakter.
Vi viser i denne sammenheng til St.prp. nr. 100
(1991–92) punkt 8.10.7.3.4, der det uttales om
overføring av tilsvarende myndighet på kon
kurranseområdet at dette er myndighet som
ikke kan overlates til Kommisjonen etter
Grunnloven § 26 annet ledd. Det legges videre
til grunn at overføringen av samme kompe
tanse til EFTAs overvåkningsorgan må skje
med Stortingets samtykke etter Grunnloven
§ 115 (på det tidspunktet Grunnloven § 93).
(…)
Bruk av inspeksjoner mv. på konkurranse
rettens område knytter seg til håndheving av et
tverrgående regelverk av sentral betydning for
det indre marked. Tilsynsregimet under CRA
forordningen har til sammenligning et mer
avgrenset anvendelsesområde. Vi antar at til
synskompetansen hovedsakelig vil anvendes
overfor kredittvurderingsbyråene. Når det
gjelder tilsyn med disse, er vi tilbøyelig til å
mene at den myndighetsoverføringen forord
ningen legger opp til, må regnes som «lite inn
gripende».
Det er likevel slik at en overføring av tilsyn
skompetansen til ESMA etter CRA-forordnin
gen, kan anvendes overfor en potensielt vid
krets ut over kredittvurderingsbyårene. Når
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det gjelder tilsynet med disse andre, er vi for
egen del tilbøyelig til å anta at det er tale om
myndighetsoverføring som er mer enn «lite
inngripende». Vi viser her særlig til kombina
sjonen av at det er tale om en vid krets og den
relativt vide adgangen det etter forordningen
er til å føre tilsyn overfor disse.
EMIR (transaksjonsregistre)
Hovedformålet med EMIR er som nevnt over å
pålegge clearing av OTC-derivater og rapporte
ring av derivatavtaler til transaksjonsregistre. Et
annet element i forordningen er innføring av en
sentral godkjenningsordning for transaksjons
registrene for derivatavtaler. Den sentrale god
kjenningsordningen innebærer at ESMA både
skal autorisere og føre tilsyn med disse transak
sjonsregistrene. Det vises til nærmere omtale
ovenfor i punkt 6.2.2.
Etter utkastet til EØS-komitébeslutning skal
EFTAs overvåkingsorgan, på samme måte som
for kredittvurderingsbyråer, få myndighet til å
gjennomføre stedlig tilsyn i EØS/EFTA-statene
og til å fatte bindende vedtak overfor transak
sjonsregistre etablert i EØS/EFTA-statene, mens
ESMA skal utføre oppgaver av ikke-bindende
karakter overfor de samme foretakene. EFTAs
overvåkingsorgan skal treffe vedtak basert på
utkast fra ESMA. Det vises til omtale ovenfor
under punkt 6.3.2.
Lovavdelingen har i sin vurdering 15. septem
ber 2014 uttalt følgende om spørsmålet om kom
petanse til å registrere, dvs. gi tillatelse til, trans
aksjonsregistre:
I lys av vurderingene som ble gjort over i punkt
3.4 og henvisninger der til tidligere saker der
forvaltningsmyndighet av sammenlignbar
karakter er overført, anser vi at overføring av
myndighet til ESMA til å fatte vedtak om regis
trering av transaksjonsregister under EMIR
isolert sett er «lite inngripende» og kan skje
med Stortingets samtykke etter Grunnloven
§ 26 annet ledd.
Lovavdelingen har i sin vurdering 15. september
2014 av overføring av tilsynskompetanse bl.a. lagt
vekt på at ESMAs tilsynskompetanse etter EMIR
omfatter en snevrere personkrets enn det som er
tilfelle under CRA-forordningen, og har under tvil
kommet til at overføring av tilsynsmyndigheten

overfor transaksjonsregistre kan anses som lite
inngripende myndighetsoverføring:
Et naturlig utgangspunkt for vurderingen
under dette punktet er å sammenligne tilsyns
kompetansen ESMA har under EMIR med den
som følger av CRA-forordningen. Bestemmel
sene om både anmodning og pålegg om opplys
ninger under artikkel 61 og om generelle
undersøkelser og stedlig tilsyn i artikkel 62 og
63 har langt på vei identisk ordlyd med tilsva
rende bestemmelser i CRA-forordningen.
Uttalelser i punkt 3.5 om myndighetsoverførin
gens art dekker derfor også ESMAs tilsyns
kompetanse under EMIR.
Overføring av myndighet til å gi pålegg om
opplysninger må derfor etter vårt syn kunne
anses å være «lite inngripende».
Derimot vil overføring av myndighet til å
drive generelle undersøkelser og stedlig til
syn som utgangspunkt være mer problema
tisk. Vi viser særlig til uttalelser i St.prp. nr.
100 (1991–92), gjengitt foran i punkt 3.4. Det
kan likevel ikke utelukkes at overføring av
denne typen myndighet kan anses som «lite
inngripende», avhengig av sakens nærmere
omstendigheter.
Sammenlignet med CRA-forordningen kan
tilsynskompetansen i EMIR utøves overfor en
snevrere personkrets, jf. artikkel 61, som viser
til transaksjonsregister og “related third par
ties to whom the trade repositories have out
sourced operational functions or activities”.
Slik sett har bestemmelsene et mer begrenset
anvendelsesområde enn de tilsvarende reglene
i CRA-forordningen.
(…)
Det kan dessuten anføres at det er vanske
lig å skille mellom vurderingen av CRA-for
ordningen og vurderingen av EMIR-forord
ningen, all den tid de to forordningene er del
av den samlede reguleringen av finansmarke
dene og det er tale om beslektede spørsmål
som reguleres av de to forordningene på dette
punkt.
Alt i alt er vi likevel tilbøyelig til å anta at det
på dette punktet vil dreie seg om en myndig
hetsoverføring etter EMIR som er «lite inngri
pende». Vi viser særlig til at den personkretsen
som er underlagt tilsyn etter EMIR-forordnin
gen, er snevrere enn den tilsvarende person
kretsen etter CRA-forordningen.
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10.6.2.2

Kompetanse til å ilegge reaksjoner og
sanksjoner, herunder overtredelsesgebyr og
tvangsmulkt

Gjennom bestemmelser i hhv. CRA-forordningen
slik den er endret gjennom CRA II og III, og i
EMIR, flyttes kompetanse til å ilegge reaksjoner
og sanksjoner ved overtredelser fra nasjonale
myndigheter til ESMA. I utkastene til EØS-komi
tébeslutninger er disse bestemmelsene tilpasset
slik at EFTAs overvåkingsorgan skal få kompe
tanse til å ilegge bl.a. overtredelsesgebyr og
tvangsmulkt.
I den nylig vedtatte forordningen om transpa
rens ved verdipapirfinansieringstransaksjoner
(SFTR), har ESMA også adgang til å ilegge
samme type reaksjoner og sanksjoner som etter
reglene om transaksjonsregistre i EMIR.
CRA-forordningen (kredittvurderingsbyråer)
Lovavdelingen har i uttalelsen 15. september 2014
falt ned på at også overføring av kompetanse til å
ilegge reaksjoner og sanksjoner etter CRA-forord
ningen, herunder kompetanse til å fatte vedtak
om tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, kan anses
å være myndighetsoverføring som etter sin art og
omfang vil overstige grensen for hva som anses
som «lite inngripende»:
Etter vårt syn har det i dette tilfellet begrenset
betydning å vurdere separat adgangen til å
ilegge tvangsmulkt i tillegg til adgangen til å
ilegge overtredelsesgebyr. Begge reaksjonene
er del av et samlet system for håndheving av
reglene på området. Vi nevner særskilt at kret
sen av de som kan utsettes for tvangsmulkt, er
vid og videre enn kretsen av de som kan bli
ilagt overtredelsesgebyr.
I lys av tidligere saker finner vi det tvilsomt
om myndighetsoverføringen kan anses som
«lite inngripende». Vi viser i den sammenheng
også til vår omtale av EMIR-forordningen i
punkt 4.5 nedenfor. Etter en helhetsvurdering
er vi tilbøyelig til å anta at overføringen oversti
ger det Stortinget kan samtykke til etter
Grunnloven § 26 annet ledd.
EMIR (transaksjonsregistre)
ESMA har, på samme måte som overfor kre
dittvurderingsbyråer etter CRA-forordningen,
kompetanse etter EMIR til å ilegge reaksjoner og
sanksjoner, herunder overtredelsesgebyr og
tvangsmulkt, for transaksjonsregistre i EU.

EFTAs overvåkingsorgan skal etter EØS-tilpas
ningene ha tilsvarende kompetanse overfor trans
aksjonsregistre i EFTA-pilaren. Den mulige stør
relsen på overtredelsesgebyrene overfor transak
sjonsregistre er lavere enn størrelsen på overtre
delsesgebyrene det er adgang til å ilegge kre
dittvurderingsbyråer. Det foreligger imidlertid
indikasjoner på at overtredelsesgebyrnivåene vil
kunne bli øket betraktelig ved en revisjon av
EMIR. Det vises til omtale i punkt 6.2.2 over.
Lovavdelingen har i uttalelsen 15. september
2014 blant annet lagt vekt på størrelsen på over
tredelsesgebyrene som kan ilegges, og under tvil
kommet til at den kompetansen som forutsettes
lagt til EFTAs overvåkingsorgan ved EØS-komité
beslutningen om å ta EMIR med EØS-tilpasninger
inn i EØS-avtalen, er av en slik art at Stortinget vil
kunne gi samtykke etter Grunnloven § 26 annet
ledd:
I tidligere vurderinger av overtredelsesgebyr
har vi lagt til grunn at et overtredelsesgebyr på
én prosent av årlig omsetning vil utgjøre et bety
delig beløp. Prosentvis vil overtredelsesgebyret
her være vesentlig høyere enn det som følger av
tidligere saker. Størrelsesmessig er derimot de
intervallene som fastsettes for grunnbeløpet i
EMIR artikkel 65 nr. 2, vesentlig lavere enn
under CRA-forordningen. Det høyeste grunnbe
løpet som kan fastsettes etter EMIR er 20 000
euro etter artikkel 65 nr. 2 bokstav a, mens
under CRA-forordningen er øvre grense for
grunnbeløpet 750 000 euro i artikkel 36a nr. 2 a.
I St.prp. nr. 100 (1991–92) ble det lagt til
grunn at overføring av kompetanse til å ilegge
overtredelsesgebyr og tvangsmulkt for mang
lende etterlevelse av konkurranselovgivningen
til ESA forutsatte bruk av Grunnloven § 115
(tidligere § 93). Det uttales under punkt
8.10.7.3.3 i proposisjonen:
Av de forskjellige typer vedtak det er aktuelt å
fatte, kan det etter Regjeringens mening ikke
være tvil om at dette er de mest inngripende.
Overføringen som fant sted, knyttet seg til
et grunnleggende horisontalt regelverk i EØS
avtalen. Overføringen av myndighet etter
EMIR gjelder derimot et meget avgrenset
område. Lovavdelingen har i flere saker vur
dert overføring av beslektet type myndighet
ved innlemmelse av rettsakter i avtalen.
Ved vurdering av elektrisitetsforordningen
kom vi «under tvil» til at Stortinget kunne sam
tykke til overføring av sanksjonsmyndighet til
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ESA etter Grunnloven § 26 annet ledd. Det ble
fremhevet at sanksjonsmyndigheten gjaldt en
bestemt bransje og at den fremsto som subsi
diær ettersom norske myndigheter kunne
avverge at ESA rettet pålegg mot markedsaktø
rene.
I vår uttalelse knyttet til den reviderte EASA
forordningen la vi vekt på at sanksjonsmyndig
heten som var foreslått overført til ESA, var
svært begrenset. Sanksjonsmyndigheten kunne
bare anvendes overfor de foretakene byrået
hadde utstedt sertifikater til, som på vurderings
tidspunktet gjaldt fire norske foretak. Vi var «til
bøyelig til å anta» at myndighetsoverføringen
kunne innlemmes i EØS-avtalen med Stor
tingets samtykke etter Grunnloven § 26 annet
ledd. Ved Stortingets behandling av saken
understreket utenriks- og forsvarskomiteen at
«denne saken er et engangstilfelle og ikke anses
å danne presedens», jf. Innst. 146 S (2012–2013).
Vi viser også til Lovavdelingens vurdering
av pediatriforordningen. Saken gjaldt over
føring av myndighet til ESA til å ilegge overtre
delsesgebyr og tvangsmulkt overfor legemid
delselskaper med markedsføringstillatelse gitt
etter en sentral prosedyre. I vår avsluttende
vurdering uttalte vi:
Tidligere vurderinger av overføring av myndig
het til å ilegge overtredelsesgebyrer og tvangs
mulkt gir ikke grunnlag for noen entydig kon
klusjon. Vurderingene knyttet til inngåelsen av
EØS-avtalen kan hevdes å trekke i én retning,
mens nyere vurderinger knyttet til elektrisi
tetsforordningen (200405639) og den reviderte
EASA-forordningen (200907963) trekker i mot
satt retning.
Etter det vi kan se, har ikke Stortinget tid
ligere tatt stilling til et helt sammenlignbart til
felle av myndighetsoverføring. De mer overord
nede retningslinjene som kan trekkes ut av
praksis, trekker imidlertid i retning av at det her
er tale om en myndighetsoverføring som kan
være konstitusjonelt akseptabel. Etter Lovavde
lingens syn vil den myndighetsoverføringen
som eventuelt skjer gjennom innlemmelse av
pediatriforordningen og prosedyreforordnin
gen i EØS-avtalen, være «lite inngripende», for
utsatt at Stortinget bygger på dette.»
Stortinget har foreløpig ikke blitt forelagt
spørsmålet om innlemmelse av pediatriforord
ningen i EØS-avtalen.
Ser en på kompetansen til å ilegge overtre
delsesgebyrer og tvangsmulkt etter EMIR iso

lert, trekker dette i retning av at konklusjonen
vil være den samme som den som ble trukket
for pediatriforordningen.
10.6.2.3

Samlet vurdering av CRA-forordningen og
EMIR

Overføring av myndighet til å utføre stedlig tilsyn
etter CRA-forordningen, anses på bakgrunn av
ovenstående å overskride grensen for hva som er
«lite inngripende» myndighetsoverføring. Tilsva
rende gjelder for overføringen av myndighet til å
ilegge reaksjoner og sanksjoner etter CRA-forord
ningen. Regjeringen legger derfor til grunn at
samtykke fra Stortinget til deltakelse i EØS-komi
tébeslutningen om å innlemme denne rettsakten i
EØS-avtalen bør innhentes etter Grunnloven
§ 115.
ESMAs myndighet til å fatte vedtak om regis
trering av transaksjonsregistre under EMIR,
anses isolert sett som en myndighet som er «lite
inngripende». Når det gjelder overføring av myn
dighet til EFTAs overvåkingsorgan til å utføre
stedlig tilsyn under EMIR, antar en at det på
dette punktet vil dreie seg om en myndighets
overføring som er «lite inngripende». Det vises
særlig til at den personkretsen som er underlagt
tilsyn etter EMIR-forordningen, er snevrere enn
den tilsvarende personkretsen etter CRA-forord
ningen. Også innlemmelsen av bestemmelsene i
EMIR om tvangsmulkt, sanksjoner mv. for trans
aksjonsregistre i EØS-avtalen isolert sett, vil
kunne anses å innebære en overføring av myn
dighet som er «lite inngripende». Samlet sett kan
myndighetsoverføringen under forordningen
imidlertid anses å ligge i grenseland for hva som
kan besluttes i medhold av Grunnloven § 26
annet ledd. Siden Regjeringen uansett tilrår at
Stortinget ved sitt samtykke bygger på kravet
om ¾ flertall, jf. Grunnloven § 115, er det ikke
nødvendig å ta stilling til om myndighetsover
føringen som skjer under forordningen, i seg
selv er mer enn lite inngripende, jf. punkt 10.2.
10.6.3 Kompetanse etter SFTR
Som nevnt over i punkt 10.6.2 har EU nylig vedtatt
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
2015/2365 om gjennomsiktighet ved verdipapirfi
nansieringstransaksjoner (Securities financing
transactions regulation – SFTR). G20-landene har
tatt initiativ for å redusere risiko knyttet til skyg
gebankvirksomhet, og Financial Stability Board
fulgte i august 2013 opp med anbefalinger om til
tak for økt transparens mht. verdipapirfinansier
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ingstransaksjoner. SFTR utgjør EUs gjennom
føring av disse anbefalingene.
Forordningen inneholder i hovedsak tre typer
tiltak. Dette er hhv. krav om å gi opplysninger om
«gjenbruk» av verdipapirer som er stilt som sik
kerhet, krav til fondsforvaltere om gi opplysnin
ger til investorene om bruk av verdipapirfinansier
ingstransaksjoner, og krav til partene i verdipapir
finansieringstransaksjoner om å rapportere slike
transaksjoner til egne registre.
Slike registre for verdipapirfinansieringstrans
aksjoner er underlagt ESMAs tilsynsmyndighet
etter tilsvarende regler som transaksjonsregistre
for derivattransaksjoner under EMIR. Det følger
av fortalen til SFTR at det juridiske rammeverket
for transaksjonsregistre under SFTR, så langt som
mulig, skal være tilsvarende som for transaksjons
registre under EMIR. Dette innebærer blant
annet at ESMA vil forestå registrering, tilsyn og
vedta eventuelle administrative sanksjoner. For
ordningen kapittel III (artikkel 5–12) inneholder
regler om autorisasjon og tilsyn med transak
sjonsregistre. SFTR artikkel 5 om registrering av
et transaksjonsregister svarer til EMIR artikkel 55
og 56. SFTR artikkel 6 om samråd med nasjonale
kompetente myndigheter svarer til EMIR artikkel
57. SFTR artikkel 7 om ESMAs behandling av en
søknad svarer til EMIR artikkel 58. SFTR artikkel
8 om underretning om ESMAs avgjørelser svarer
til EMIR artikkel 59. SFTR artikkel 9 nr. 1 fastset
ter at ESMAs beføyelser etter EMIR artikkel 61–
68, 73 og 74 gjelder tilsvarende, og artikkel 9 nr. 2
svarer til EMIR artikkel 60. SFTR artikkel 10 om
tilbakekall av registrering svarer til EMIR artikkel
71. SFTR artikkel 11 om tilsynsavgifter svarer til
EMIR artikkel 72. SFTR artikkel 12 om tilgang til
opplysninger i registeret svarer til EMIR artikkel
81.
Forordningen ble vedtatt i november 2015, og
gjelder i EU fra 12. januar 2016. Det er foreløpig
ikke utarbeidet utkast til EØS-komitébeslutning
for å ta SFTR inn i EØS-avtalen, eller konkret til
pasningstekst til de deler av forordningen som
innebærer myndighetsoverføring.
Regjeringen legger til grunn at EØS-tilpasnin
gene til reglene om autorisasjon og tilsyn med
transaksjonsregistre i SFTR, vil bli utformet på
samme måte som EØS-tilpasningene til de tilsva
rende reglene om transaksjonsregistre i EMIR.
Dette vil innebære at det er EFTAs overvåkings
organ som skal fatte vedtak overfor transaksjons

registre etablert i EØS/ EFTA-stater, og at vedtak
fattes på grunnlag av utkast fra ESMA. Autorisa
sjon og tilsyn innebærer blant annet kompetanse
til å gi og tilbakekalle tillatelse, utføre stedlig til
syn, innhente informasjon, og ilegge overtredel
sesgebyr.
Etter Regjeringens vurdering er det ikke opp
lagt om den myndighetsoverføringen som vil
skje med de tilpasningene som beskrevet i for
rige avsnitt, vil være under eller over terskelen
for «lite inngripende» myndighetsoverføring.
Lovavdelingen har ikke vurdert dette spørsmålet
konkret for de typer myndighet der er tale om
under SFTR. Det er foreløpig usikkert hvor
mange registre for verdipapirfinansieringstrans
aksjoner som vil bli etablert i Norge. Tilfellet er
på viktige punkter sammenlignbart med den
overføring av myndighet til autorisasjon og tilsyn
med transaksjonsregistre for derivattransaksjo
ner som skjer etter EMIR. Det vises til redegjø
relsen i punkt 10.6.2.3, der det ble antatt at myn
dighetsoverføringen samlet sett er i et grense
land for hva som kan anses som mer enn «lite
inngripende».
Fordi SFTR er en av de tre rettsaktene som er
identifisert hvor overføring av myndighet til
EFTAs overvåkingsorgan vil bli aktuelt ved inn
lemmelse i EØS-avtalen, finner Regjeringen det
hensiktsmessig nå å be om samtykke også til den
myndighetsoverføringen som følger av SFTR.
Siden Regjeringen uansett tilrår at Stortinget
ved sitt samtykke bygger på kravet om ¾ flertall,
jf. Grunnloven § 115, er det heller ikke på dette
punktet nødvendig å ta stilling til om den myndig
hetsoverføringen som skjer under SFTR, i seg
selv er mer enn lite inngripende, jf. punkt 10.2.
På denne bakgrunn bes det om Stortingets
samtykke til myndighetsoverføring til EFTAs
overvåkingsorgan, og i forlengelsen av dette til
EFTA-domstolen, gjennom tilpasninger til enkelt
bestemmelser i SFTR om transaksjonsregistre
som svarer til EØS-tilpasningene til de tilsvarende
bestemmelsene om transaksjonsregistre i EMIR, i
det fremlagte utkastet til EØS-komitébeslutning
for å ta EMIR inn i EØS-avtalen. Det legges opp til
å ta slike tilpasninger inn i en kommende EØS
komitébeslutning for å innlemme SFTR i EØS
avtalen. En slik EØS-komitébeslutning om innlem
melse av SFTR i EØS-avtalen vil, etter at den er
utarbeidet, bli forelagt Stortinget i medhold av
Grunnloven § 26 annet ledd.
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10.7 Nærmere om EU-tilsyns
forordningene artikkel 9 nr. 5
og kompetansetildeling i
sektorrettsakter
10.7.1 Innledning
EUs tilsynsmyndigheter kan, i tillegg til å fatte
vedtak i medhold av EU-tilsynsforordningene
artikkel 17, 18 og 19, i visse situasjoner forby eller
begrense visse finansielle produkter eller aktivite
ter i situasjoner der finansiell stabilitet eller mar
kedets integritet er truet, dette har grensekrys
sende virkninger, og nasjonale myndigheter ikke
har satt i verk tiltak. Dette følger forutsetningsvis
av artikkel 9 nr. 5 i de tre EU-tilsynsforordnin
gene, som oppstiller rammer og fastsetter prose
dyrer for slike vedtak, men selve hjemmelen føl
ger av bestemmelser i andre rettsakter på finans
markedsområdet, jf. omtale ovenfor under punkt
3.2.1.2.
Vedtakskompetanse som skal utøves i sam
svar med prosedyren i tilsynsforordningene
artikkel 9 nr. 5, er så langt identifisert å foreligge
i shortsalgforordningen artikkel 28 og i AIFM
direktivet artikkel 47, samt i MiFIR artikkel 40,
41 og 45 og PRIIPs-forordningen artikkel 16.
Utkastene til EØS-komitébeslutninger for hhv.
shortsalgforordningen og AIFM-direktivet er
beskrevet i kapittel 7.3 og kapittel 8.3. Det er
som nevnt ennå ikke utarbeidet utkast til EØS
komitébeslutninger for MiFIR og PRIIPs-forord
ningen. Det er imidlertid, sammen med de kon
krete tilpasningstekstene til shortsalgforordnin
gen artikkel 28 og AIFM-direktivet artikkel 47,
også fremforhandlet tilpasningstekst til MiFIR
artikkel 40, 41 og 45 og til PRIIPs-forordningen
artikkel 16 (vedlegg 3). Dette er ment som en
modell som, i tillegg til ved innlemmelse i EØS
avtalen av MiFIR og PRIIPs-forordningen, også
bør kunne brukes ved senere innlemmelse i
EØS-avtalen av eventuelle andre rettsakter med
tilsvarende bestemmelser om overføring av
«artikkel 9 nr. 5-kompetanse».
10.7.2 Artikkel 9 nr. 5-kompetanse i shortsalg
forordningen og i AIFM-direktivet
Shortsalgforordningen og AIFM-direktivet gir
kompetanse til ESMA til å treffe vedtak for å mot
virke trusler mot det finansielle markedets over
ordnete virkemåte eller integritet eller trusler mot
stabilitet i hele eller deler av det finansielle
systemet i EU. Etter shortsalgforordningen artik
kel 28 kan ESMA gi pålegg om å offentliggjøre

posisjoner og forby shorthandel. Etter AIFM
direktivet artikkel 47 kan ESMA forby markedsfø
ring av andeler i fond fra land utenfor EU forvaltet
av forvaltere i EU, og markedsføring av fond i EU
forvaltet av forvaltere fra land utenfor EU, samt
sette restriksjoner for forvaltningen av fond der
forvaltere er fra land utenfor EU. Se nærmere
omtale ovenfor i henholdsvis punkt 7.2.2 og 8.2.2.
ESMAs anmodning etter AIFM-direktivet
artikkel 47 vil være rettet mot nasjonale tilsyns
myndigheter, mens vedtak etter shortsalgforord
ningen artikkel 28 kan være rettet mot en eller
flere bestemte personer, eller være generelle. I
henhold til dom fra EU-domstolen i sak C-270/12
kan det i medhold av artikkel 28 fattes både ved
tak med generell gyldighet (som retter seg mot
alle fysiske og juridiske personer som er i besit
telse av et konkret finansielt instrument eller en
bestemt kategori finansielle instrumenter, eller
som foretar visse typer finansielle transaksjoner)
og vedtak som er rettet mot bestemte fysiske eller
juridiske personer. Generelle vedtak kan best
sammenlignes med forskrifter etter norsk rett. Se
nærmere omtale ovenfor i henholdsvis punkt 7.2.2
og 8.2.2.
EØS-tilpasningen til henholdsvis shortsalgfor
ordningen artikkel 28 og AIFM-direktivet artikkel
47, innebærer at kompetanse til å treffe vedtak
som nevnt, skal overføres fra nasjonale myndig
heter til EFTAs overvåkingsorgan, slik at EFTAs
overvåkingsorgan får samme kompetanse i EFTA
pilaren som ESMA har i EU-pilaren etter de
samme bestemmelsene. Videre skal EFTAs over
våkingsorgan fatte eventuelle vedtak basert på
utkast fra ESMA. Se nærmere omtale ovenfor i
henholdsvis punkt 7.3.2.1 og 8.3.2.1.
Lovavdelingen har ikke spesifikt vurdert om
denne overføringen av myndighet til EFTAs over
våkingsorgan skal anses som mer enn lite inngri
pende. Overføringen er ensidig, og norske
myndigheters innflytelse på beslutningene i
EFTAs overvåkingsorgan er begrenset. På den
annen side skal myndigheten som overføres iva
reta allment anerkjente formål som hensynet til
finansiell stabilitet og effektivitet i finansmarke
dene, den er saklig begrenset til finansmarkeds
området, og den er begrenset både prosessuelt og
materielt. Myndigheten etter AIFM-direktivet er
mer begrenset enn myndigheten til å treffe artik
kel 9 nr. 5-vedtak etter shortsalgforordningen.
Dette kan tilsi at i alle fall myndighetsoverførin
gen etter AIFM-direktivet isolert sett ikke er mer
enn lite inngripende. På den annen side er denne
overføringen av myndighet gjennom de to EØS
komitébeslutningene for å ta inn hhv. shortsalg
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forordningen og AIFM-direktivet i EØS-avtalen,
en del av de generelle EØS-tilpasningene til EUs
finanstilsynssystem. En helhetsvurdering tilsier at
overføringen av myndighet også i disse retts
aktene bør vurderes samlet.
Regjeringen ber derfor om Stortingets sam
tykke til deltakelse i disse to EØS-komitébeslut
ningene sammen med de andre seks EØS-komité
beslutningene.

10.7.3 Artikkel 9 nr. 5-kompetanse i MiFIR og i
PRIIPs-forordningen
10.7.3.1

Kort om MiFIR og om PRIIPs-forordningen

MIFIR
Europarlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/
2014 om Markeder for finansielle instrumenter
(Markets in Financial Instruments Regulation)
(MiFIR) ble vedtatt 15. mai 2014. MIFIR vil,
sammen med direktiv 2014/65/EU om markeder
for finansielle instrumenter (MiFID II), avløse
direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle
instrumenter (MiFID I).
MiFID I stiller krav til nasjonal regulering av
både yterne av investeringstjenester og marke
dene for finansielle instrumenter. Hovedformålet
med MiFID I var å bidra til å utvikle og sikre de
europeiske verdipapirmarkedenes effektivitet,
integritet og oversiktlighet, samt å fremme inves
torenes tillit til markedet. Nasjonale regelverk for
blant annet markedsstrukturer, krav til organise
ring av virksomheter, og foretakenes atferd, ble
harmonisert. Foretakene skulle kunne drive virk
somhet i hele EU-området basert på autorisasjon
og tilsyn fra hjemstaten. MiFID I ble tatt inn i
EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr.
65/2005, og gjennomført i norsk rett ved
verdipapirhandelloven og børsloven, som begge
ble vedtatt i juni 2007 etter forslag i Ot.prp. nr. 34
(2006–2007) på bakgrunn av NOU 2006: 3 Om
markeder for finansielle instrumenter.
Formålet med de nye reglene i MiFID II og
MiFIR er blant annet å rette opp svakheter som ble
avdekket under finanskrisen i reguleringen av
finansielle markeder og verdipapirforetak. MiFID
II og MiFIR skal til sammen bidra til at verdipapir
handel i større grad foregår på organiserte mar
kedsplasser, samt bidra til øket transparens i verdi
papirmarkedet, skjerpet tilsyn, større konkurranse
i handel og clearing, bedre kontroll med høyfre
kvenshandel, sterkere investorbeskyttelse, mer
effektive og harmoniserte administrative sanksjo
ner, og et harmonisert regime for tilgang for fore
tak fra tredjeland. MiFIR inneholder særlig krav

om offentliggjøring av handelsdata, krav om rapportering av transaksjoner til myndighetene, regler
om at derivater skal handles på organiserte mar
kedsplasser, regler om ikke-diskriminerende til
gang til clearing og til handel med referanseinstru
menter, regler om ESMAs og EBAs beføyelser ved
rørende produktintervensjon og ESMAs beføyelser
vedrørende posisjonsforvaltningskontroll og posi
sjonsgrenser, og regler om yting av investeringstje
nester fra foretak i tredjeland. I fortalen til forord
ningen er det bl.a. vist til at Det europeiske råd, i
forbindelse med at det skulle innføres et nytt euro
peisk finanstilsynssystem, også understreket beho
vet for å innføre felles europeiske regler for finans
foretak i det indre markedet, samt til at felles regler
gjennom en forordning vil fjerne handelshind
ringer og konkurransevridninger som følger av for
skjeller mellom nasjonale regler.
Ikrafttredelsestidspunktet for MiFIR, og fris
ten for å sette i kraft nasjonale regler som gjen
nomfører MiFID II, er av Kommisjonen foreslått
utsatt med ett år til 3. januar 2018. Bakgrunnen for
dette er blant annet tekniske utfordringer knyttet
til systemene for innsamling av data under virke
området til MiFID II/MiFIR.
Regjeringen oppnevnte 29. mai 2015 et utvalg
som bl.a. skal utrede og utarbeide utkast til nød
vendige endringer i lov og forskrift som kan gjen
nomføre kommende EØS-regler som svarer til
MiFID II og MiFIR. Fristen for dette arbeidet er
24. juni 2016. Som nevnt ovenfor i punkt 10.7.1 er
det identifisert artikkel 9. nr. 5-kompetanse også i
MiFIR artikkel 40, 41 og 45.
PRIIPS-forordningen
Europarlaments- og rådsforordning (EU) nr.
1286/2014 om sammensatte og forsikringsbaserte
investeringsprodukter for forbrukere (Packaged
Retail and Insurance-based Investment Products)
(PRIIPS-forordningen) ble vedtatt 26. november
2014.
Hovedformålet med forordningen er at for
brukere som vurderer å kjøpe sammensatte spa
reprodukter skal få bedre informasjon, slik at de
lettere kan forstå og sammenligne denne type
investeringer. De som setter sammen sparepro
dukter, typisk banker, forsikringsselskaper og
forvaltere, får plikt til å utarbeide et dokument
med sentral informasjon. Dokumentet skal være
på maksimalt tre sider, og forordningen setter i
artikkel 8 detaljerte krav til innholdet. I tillegg til
informasjon om produsenten og produsentens
tilsynsmyndighet, skal målet med produktet og
midlene for å nå målene angis, risiko- og avkast
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ningsprofilen skal beskrives, det skal opplyses
om man blir dekket av en investorgarantiordning
og om kostnader, løpetid og muligheter for og
kostnader ved innløsning, og det skal opplyses
om eventuelle klageordninger. Forordningen
inneholder også et kapittel III om overvåkning av
markedet og produktintervensjonsbeføyelser.
Her legges det både plikter på, og kompetanse
til, EIOPA og nasjonale tilsynsmyndigheter. EIOPAs plikt til å overvåke markedet for forsikrings
baserte investeringsprodukter og adgang til mid
lertidig å forby eller begrense markedsføring,
distribusjon og salg av forsikringsbaserte inves
teringsprodukter og forsikringsselskapers prak
sis, svarer til tilsvarende plikt for ESMA og EBA
til å overvåke, og adgang til å forby eller
begrense, finansielle instrumenter, strukturerte
innskudd og praksis i verdipapirmarkedet eller
fra bankers side. Som nevnt ovenfor i punkt
10.7.1 er det identifisert artikkel 9. nr. 5-kompe
tanse også i PRIIPs-forordningen artikkel 16.
Vilkårene for å treffe vedtak etter MiFIR
artikkel 40, 41 og 45 og PRIIPs artikkel 16, og
koblingen til artikkel 9 nr. 5 i hhv. ESMA- og
EIOPA-forordningen, tilsvarer i stor grad vil
kårene og koblingen mellom shortsalgforordnin
gen artikkel 28 og artikkel 9 nr. 5 i ESMA-forord
ningen. Regler om melding til berørte nasjonale
tilsynsmyndigheter før tiltak fattes, offentliggjø
ring av tiltaket, at tiltaket har forrang for vedtak
fattet av nasjonale tilsynsmyndigheter, at tiltaket
skal gjennomgås med passende intervaller og
minst hver tredje måned, og at det bortfaller hvis
det ikke blir fornyet, samt regler om ikrafttre
delse av tiltaket, gjelder også i hovedsak tilsva
rende som for shortsalgforordningen artikkel 28,
se omtale av shortsalgforordningen artikkel 28 i
punkt 7.2.2.
10.7.3.2

Nærmere om MiFIR artikkel 40 og artikkel 41

MiFIR artikkel 40 legger myndighet til ESMA til
å forby eller begrense markedsføring, distribu
sjon og salg av visse finansielle instrumenter
eller visse typer finansiell aktivitet eller praksis.
MiFIR artikkel 41 legger tilsvarende myndighet
til EBA til å forby eller begrense markedsføring,
distribusjon og salg av visse typer strukturerte
innskudd eller visse typer finansiell aktivitet eller
praksis.
Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter
som skal presisere kriterier og faktorer som hen
holdsvis ESMA og EBA skal ta i betraktning i vur
deringen av om nevnte vilkår er oppfylt. Disse kri
teriene og faktorene skal blant annet omfatte kom

pleksiteten og graden av innovasjon i et finansielt
instrument, størrelsen på nominelle verdier, gea
ring og forholdet til den typen kunder som det
markedsføres og selges til, jf. MiFIR artikkel 40
nr. 8 og artikkel 41 nr. 8.
Henholdsvis ESMA eller EBA kan etter forord
ningen bare treffe et vedtak som nevnt dersom
nasjonale tilsynsmyndigheter ikke har truffet til
strekkelige tiltak for å avverge trusselen, og det
foreslåtte tiltaket gjelder et alvorlig problem knyt
tet til investorvern eller en trussel mot finansmar
kedenes (eller for ESMA, også råvaremarkede
nes) ordnede virkemåte og integritet, eller mot
stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet i
Unionen, jf. henholdsvis MiFIR artikkel 40 nr. 2
og MiFIR artikkel 41 nr. 2.
Videre er det et vilkår at de krav som i henhold
til unionsretten får anvendelse på praksisen, virk
somheten eller det berørte finansielle instrumen
tet eller strukturerte innskuddet, ikke avverger
trusselen.
Dersom et tiltak gjelder landbruksråvarederi
vater, skal ESMA, før tiltak treffes, høre de offent
lige organer som har ansvar for tilsyn, forvaltning
og regulering av fysiske markeder for land
bruksvarer i henhold til forordning (EF) nr. 1234/
2007, jf. MiFIR artikkel 40 nr. 3 bokstav c,
ESMA og EBA skal blant annet sikre at til
takene ikke har en negativ innvirkning på finans
markedenes effektivitet eller på investorer, som
ikke står i forhold til fordelene ved tiltaket, og
ikke skaper risiko for tilsynsarbitrasje, jf. hen
holdsvis MiFIR artikkel 40 nr. 3, og MiFIR artik
kel 41 nr. 3.
10.7.3.3

Næmere om MiFIR artikkel 45

Etter MiFIR artikkel 45 kan ESMA anmode
enhver person om alle relevante opplysninger
med hensyn til størrelsen på, og formålet med, en
posisjon eller et engasjement inngått ved hjelp av
et derivat. Videre kan ESMA kreve at vedkom
mende reduserer størrelsen på, eller eliminerer,
posisjonen eller engasjementet, og i særlige tilfel
ler pålegge enkeltpersoner begrensninger i
adgangen inngå råvarederivatkontrakter.
ESMA kan bare treffe vedtak dersom nasjo
nale tilsynsmyndigheter ikke har truffet tilstrek
kelige tiltak for å avverge trusselen. Eventuelle til
tak må videre i betydelig grad avverge trusler mot
finansmarkedenes ordnede virkemåte og integri
tet, herunder råvarederivatmarkedene, eller trus
ler mot stabiliteten i hele eller deler av finanssys
temet i Unionen, eller betraktelig forbedre ved
kommende myndigheters evne til å overvåke
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slike trusler, jf. artikkel 45 nr. 2 bokstav a og nr. 3
bokstav a. Kommisjonen skal vedta delegerte
rettsakter som angir hvilke kriterier og faktorer
ESMA skal ta i betraktning i vurderingen av vilkå
rene, jf. artikkel 45 nr. 10.
ESMA må også påse at tiltak ikke skaper
risiko for tilsynsarbitrasje, og ikke har en negativ
innvirkning på finansmarkedenes effektivitet som
ikke står i forhold til fordelene ved tiltaket, jf.
artikkel 45 nr. 3 bokstav c.
Før ESMA treffer tiltak som gjelder energipro
dukter i engrosmarkedet, skal ESMA rådføre seg
med Byrået for samarbeid mellom energiregule
ringsmyndigheter (EF) nr. 713/2009, og før ESMA
treffer tiltak som gjelder landbruksråvarederivater,
skal ESMA rådføre seg med de offentlige organer
som har ansvar for tilsyn, forvaltning og regulering
av fysiske markeder for landbruksvarer i henhold
til forordning (EF) nr. 1234/2007.
10.7.3.4

Nærmere om PRIIPs-forordningen
artikkel 16

PRIIPs-forordningen artikkel 16 legger myndig
het til EIOPA til å forby eller begrense markedsfø
ring, distribusjon og salg av visse forsikringsba
serte investeringsprodukter eller visse typer
finansiell aktivitet eller praksis fra et forsikrings
selskaps side.
Bestemmelsene i PRIIPs-forordningen artik
kel 16 svarer til bestemmelsene i shortsalgforord
ningen artikkel 28 og MiFIR artikkel 40 og artik
kel 41. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsak
ter for å presisere kriteriene og faktorene EIOPA
skal ta i betraktning i vurderingen av om nevnte
vilkår er oppfylt, jf. PRIIPs-forordningen artikkel
16 nr. 8. Vilkårene for å treffe tiltak svarer til vilkå
rene for at hhv. ESMA og EBA kan treffe tiltak
etter MiFIR artikkel 40 og artikkel 41.
10.7.3.5

EØS-tilpasninger til MiFIR artikkel 40, 41 og
45 og PRIIPs-forordningen artikkel 16

Det er som nevnt allerede utarbeidet EØS-tilpas
ninger til MiFIR artikkel 40, 41 og 45 og PRIIPs

forordningen artikkel 16. Tilpasningene bygger
på prinsippene for tilpasning til EUs finanstilsyns
system som omtalt ovenfor i kapittel 2, og svarer
til EØS-tilpasningene til henholdsvis shortsalgfor
ordningen artikkel 28 og AIFM-direktivet artikkel
47. Tilpasningene innebærer at den kompetansen
som EBA, EIOPA og ESMA har i EU-pilaren til å
treffe vedtak overfor finansmarkedsdeltakere
eller nasjonale tilsynsmyndigheter etter de nevnte
bestemmelsene, skal ligge hos EFTAs over
våkingsorgan når det gjelder EØS/EFTA-statene.
Videre er forholdet mellom de to pilarene at
EFTAs overvåkingsorgan skal fatte eventuelle
vedtak basert på utkast fra enten EBA, EIOPA
eller ESMA.
De foreliggende utkast til EØS-tilpasninger til
hhv MiFIR artikkel 40, 41 og 45 og PRIIPs-forord
ningen artikkel 16 følger som trykte vedlegg til
proposisjonen (vedlegg 3).
Lovavdelingen har ikke vurdert om de aktu
elle tilpasningstekstene innebærer overføring av
vedtaksmyndighet til EFTAs overvåkingsorgan
som må anses som mer enn lite inngripende. Det
er mye som taler for at vurderingen for disse til
pasningene til MiFIR og PRIIPs-forordningen vil
svare til vurderingen av de sammenlignbare til
pasningene til reglene om overføring av myndig
het i shortsalgforordningen og AIFM-direktivet.
Regjeringen legger til grunn at samtykke til
overføring av vedtakskompetanse etter de utkas
tene til tilpasninger som er utarbeidet, bør
behandles sammen med de øvrige rettsaktene
som etablerer EUs finanstilsynssystem.
På denne bakgrunn bes det om Stortingets
samtykke til myndighetsoverføring til EFTAs
overvåkingsorgan, og i forlengelsen av dette til
EFTA-domstolen, gjennom tilpasninger som
beskrevet ovenfor til MiFIR artikkel 40, 41 og 45
og til PRIIPs-forordningen artikkel 16. Det legges
opp til å ta disse tilpasningene inn i EØS-komité
beslutninger for å ta MiFIR og PRIIPs inn i EØS
avtalen. EØS-komitébeslutninger om innlemmelse
av disse to rettsaktene i EØS-avtalen vil, etter at de
er utarbeidet, bli forelagt Stortinget i medhold av
Grunnloven § 26 annet ledd.
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11 Behov for lovendringer for å gjennomføre rettsaktene om
EUs tilsynsmyndigheter og øvrige rettsakter
11.1 EU-tilsynsforordningene
EU-tilsynsforordningene i EØS-tilpasset form vil
kreve gjennomføring ved inkorporasjon i en ny lov
om EØS-finanstilsyn. Proposisjon med lovforslag vil
bli fremmet av Finansdepartementet så raskt som
mulig etter fremleggelse av denne proposisjonen.

11.2 ESRB-forordningen
ESRB-forordningen i EØS-tilpasset form vil kreve
gjennomføring ved inkorporasjon i en ny lov om
EØS-finanstilsyn. Proposisjon med lovforslag vil
bli fremmet av Finansdepartementet så raskt som
mulig etter fremleggelse av denne proposisjonen.

11.3 Forordningen om kreditt
vurderingsbyråer
CRA-forordningen i EØS-tilpasset form før forord
ningen ble endret gjennom endringsforordnin
gene CRA II og CRA III, er gjennomført ved inkor
porasjon i lov 20. juni 2014 nr. 30 om kredittvurde
ringsbyråer. Endringsforordningene (CRA II og
III) i EØS-tilpasset form vil kreve gjennomføring
ved inkorporasjon.
Proposisjon med forslag til endring av lov om
kredittvurderingsbyråer vil bli fremmet av Finans
departementet så raskt som mulig etter fremleg
gelse av denne proposisjonen.

11.4 EMIR
EMIR i EØS-tilpasset form vil kreve gjennomføring
ved inkorporasjon. Det er etter gjeldende norsk rett
ikke clearingplikt for OTC-derivater. Vi har, i mot
setning til det som følger av EMIR, heller ikke
generelle regler om risikostyring og sikkerhetsstil
lelse for OTC-derivater som gjelder alle aktører.
Norsk rett inneholder imidlertid en del regler om
risikohåndtering som gjelder visse typer aktører og
som til en viss grad vil kunne overlappe, eller i det

minste ha kontaktflater mot, regler som vil følge av
EMIR når denne forordningen med EØS-tilpasnin
ger er inkorporert i norsk rett. Slike regler følger
nå bl.a. av verdipapirhandelloven, verdipapirfondlo
ven, finansforetaksloven og forskrifter om kapital
krav.
Norge har ikke regler om rapportering til
transaksjonsregistre eller virksomhetsregler og
regler om tilsyn med transaksjonsregistre.
Ved lov 21. juni 2014 nr. 29 om endringer i
børsloven og verdipapirhandelloven mv., ble det
innført regler i verdipapirhandellovens kapittel 13
om sentrale motparter og motpartsvirksomhet.
Formålet med disse reglene var å legge til rette
for fortsatt adgang til EU-markedet for norske
sentrale motparter, ved hjelp av et norsk regel
verk som kunne anses som likeverdig med virk
somhetsreglene for sentrale motparter i EMIR,
inntil forordningen kunne innlemmes i EØS-avta
len og gjennomføres i norsk rett. Disse reglene vil
måtte oppheves når EMIR tas inn i EØS-avtalen og
gjennomføres ved inkorporasjon.
Proposisjon med lovforslag vil bli fremmet av
Finansdepartementet så raskt som mulig etter
fremleggelse av denne proposisjonen.

11.5 Shortsalgforordningen
Det er i dag regler i verdipapirhandelloven om
shortsalg, jf. §§ 3-14 og 17-5, som begge ble tilføyd
ved lov 4. juni 2010 nr. 20. Ved inkorporasjon av
hhv. shortsalgforordningen og gjennomførings
forordningene i EØS-tilpasset form i norsk rett, vil
de de nevnte lovreglene måtte oppheves.
Proposisjon med lovforslag vil bli fremmet av
Finansdepartementet så raskt som mulig etter
fremleggelse av denne proposisjonen.

11.6 AIFM-direktivet
Stortinget har vedtatt lov 20. juni 2014 nr. 28 om
forvaltning av alternative investeringsfond. Gjen
nom denne loven og forskrift 26. juni 2014 nr. 877
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til lov om forvaltning av alternative investerings
fond, ble de antatte fremtidige EØS-forpliktelsene
som tilsvarer AIFM-direktivet og gjennomførings
rettsakter til direktivet gjennomført i norsk rett,
med unntak av de bestemmelsene som omhandler
ESMA og ESMAs kompetanse.
På bakgrunn av de omforente tilpasningene til
reglene om ESMA, vil enkelte bestemmelser i

loven om forvaltning av alternative investerings
fond måtte endres i tråd med disse.
Proposisjon med lovforslag vil bli fremmet av
Finansdepartementet så raskt som mulig etter
fremleggelse av denne proposisjonen.
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12 Økonomiske og administrative konsekvenser
12.1 Innledning
Formålet med EØS-avtalen er å styrke handel og
økonomiske forbindelser mellom avtalepartene,
med like konkurransevilkår og overholdelse av de
samme regler, med sikte på å opprette et ensartet
økonomisk samarbeidsområde, jf. EØS-avtalen
artikkel 1. EØS-komitébeslutningene om å ta inn
de angitte rettsaktene i EØS-avtalen, vil for det før
ste innebære at det etableres et formelt grunnlag
for Finanstilsynets deltakelse i samarbeidet med
finanstilsynsmyndighetene i resten av EØS-områ
det. Når disse EØS-komitébeslutningene er fattet,
vil vi også kunne komme videre i arbeidet med å
ta øvrig nytt EØS-relevant EU-regelverk på finans
markedsområdet inn i EØS-avtalen, og dermed
videreføre homogeniteten i regelverket i tråd med
EØS-avtalens formål. Dette vil kunne bidra til
større grad av likhet i rammebetingelser og bedre
adgang til hele det europeiske markedet for
finansforetak etablert i EØS/EFTA-statene.
Nedenfor redegjøres det litt nærmere for konse
kvenser av EØS-komitébeslutningene for hhv.
EFTAs overvåkingsorgan, Finanstilsynet og mar
kedsaktørene. Konsekvensene antas først og
fremst å være administrative. De direkte økono
miske konsekvensene antas å være begrenset.

12.2 Økonomiske og administrative
konsekvenser for EFTAs
overvåkingsorgan
Det har ikke vært ansett verken hensiktsmessig
eller realistisk å bygge opp egne organer i EFTA
pilaren med tilsvarende kompetanse og ressurser
som for EUs tilsynsmyndigheter. Ved å legge ved
taksmyndigheten i EFTA-pilaren til EFTAs
overvåkingsorgan, utnyttes en institusjonell
struktur som allerede er på plass, og de juridiske
og økonomiske implikasjonene av å opprette et
nytt internasjonalt organ unngås. Nær kontakt
mellom EFTAs overvåkingsorgan og de tre EU
tilsynsmyndighetene, og deltakelsen for EØS/
EFTA-statenes tilsynsmyndigheter i samarbeidet
mellom de nasjonale tilsynsmyndighetene i regi

av EUs finanstilsynssystem, skal bidra til enhetlig
anvendelse av regelverk og tilsyn i hele EØS
området.
EØS-tilpasningene til EU-tilsynsforordnin
gene innebærer at EFTAs overvåkingsorgan får
en ny og viktig formell rolle. På samme måte som
EUs tilsynsmyndigheter kan treffe vedtak overfor
myndigheter og markedsaktører i EU-pilaren, får
EFTAs overvåkingsorgan myndighet til å treffe
vedtak rettet mot myndigheter og markedsaktø
rer i EFTA-pilaren. Det antas imidlertid at det
bare sjelden vil bli aktuelt for EFTAs overvåkings
organ å fatte vedtak i henhold til dette regelver
ket. Vedtakskompetansen for EFTAs overvåkings
organ etter EU-tilsynsforordningene er, på samme
måte som vedtaksmyndigheten for de tre EU-til
synsmyndighetene, subsidiær, og skal bare bru
kes i ekstraordinære tilfeller. Per i dag har EUs til
synsmyndigheter aldri benyttet denne vedtaks
kompetansen. Videre skal det meste av forbere
delsene av eventuelle vedtak utføres i EU–pilaren.
EØS-tilpasningene til forordningene om kre
dittvurderingsbyråer og EMIR, innebærer at
EFTAs overvåkingsorgans får myndighet til å
fatte vedtak i forbindelse med autorisasjon og til
syn med kredittvurderingsbyråer og transaksjons
registre. EFTAs overvåkingsorgan får herunder
kompetanse til å fatte vedtak om registrering, til
bakekall, gransking og ileggelse av tvangsmulkt
og overtredelsesgebyr, samt til å gjennomføre
stedlig tilsyn. Det finansfaglige og løpende tilsynet
skal imidlertid utføres av ESMA, og det meste av
forberedelsene av eventuelle vedtak skal også
utføres av ESMA. Per nå er det ikke etablert kre
dittvurderingsbyråer eller transaksjonsregistre i
Liechtenstein, Island eller Norge.
Samarbeidet mellom de tre EU-tilsynsmyndig
hetene og EFTAs overvåkingsorgan om ikke-bin
dende tiltak, må antas i hovedsak å omfatte infor
masjon og innspill som er relevante for eventuelle
etterfølgende oppgaver for EFTAs overvåkings
organ ved utøving av bindende myndighet.
Ressursbruken for EFTAs overvåkingsorgan
knyttet til de nye oppgavene som finanstilsyn for
ventes på denne bakgrunn å bli relativt begrenset.
Behovet for og verdien av at EFTAs overvåkings
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organ er representert i de tre EU-tilsynsmyndig
hetene, antas å være størst når det skal utarbeides
bindende vedtak i EFTA-pilaren. EFTAs over
våkingsorgans kapasitet til å gi bidrag i mer gene
relle finansfaglige spørsmål som behandles i de
tre EU-tilsynsmyndighetene, for eksempel utar
beidelse av utkast til retningslinjer for hvordan de
nasjonale tilsynsmyndighetene skal fortolke og
praktisere aktuelt regelverk, vil trolig være mer
begrenset.
Det legges opp til at EFTAs overvåkingsorgan
tilføres midler til en ny full stillingshjemmel, som i
hovedsak vil bli benyttet til EFTAs overvåkings
organ nye oppgaver på dette området.
Løsningen må i dette perspektivet kunne
anses både rasjonell og gunstig fra et finansfaglig
ståsted, og en god løsning rent samfunnsøkono
misk.

12.3 Administrative konsekvenser for
Finanstilsynet
EØS-komitébeslutningene med tilpasninger til
EU-tilsynsforordningene og ESRB-forordningen,
innebærer at det etableres et formelt grunnlag for
Finanstilsynets samarbeid med tilsynsmyndighe
tene i andre EØS-stater i regi av EUs finanstilsyns
system. Det samarbeidet som til nå har vært på
uformelt grunnlag vil derfor kunne videreføres.
Dette samarbeidet bidrar til å styrke Finanstilsy
net. Et fortsatt høyt tempo i utviklingen av nytt
regelverk i EU, innføring av nye rettsakter i EØS
avtalen og tilsynsharmonisering i EØS-området,
gir også stadig økende arbeidsoppgaver for
Finanstilsynet. De tre EU-tilsynsmyndighetene
utarbeider en rekke standarder og anbefalinger
som stiller nye krav til de nasjonale tilsynsmyndig
hetenes arbeid og oppfølging av enkelt
institusjoner og markeder. Etterlevelse av slike
standarder er nødvendig for harmonisert praktise
ring av regelverket, men krever økt ressursbruk i
tilsynet med banker og forsikringsselskaper, og
på verdipapirområdet. De tre EU-tilsynsmyndig
hetene vil gjennomføre såkalte peer reviews for å
kontrollere at nasjonale tilsynsmyndigheter følger

opp anbefalingene. Slike undersøkelser er tidkre
vende for nasjonale myndigheter. Kravene til rapportering til de tre EU-tilsynsmyndighetene er
økende, og forutsetter systemutvikling og res
sursbruk både hos nasjonale tilsynsmyndigheter
og hos foretak under tilsyn. Finanstilsynet deltar
allerede i finansieringen av de tre EU-tilsynsmyn
dighetene. Finanstilsynet har for 2016 budsjettert
med et bidrag på NOK 9,8 mill.
EMIR vil innebære at Finanstilsynet får et mer
detaljert regelverk å følge opp. Det vil sette større
krav til Finanstilsynets kompetanse og kapasitet,
ikke minst på grunn av nye oppgaver knyttet til
plikter som blir pålagt foretak som i dag ikke er
under tilsyn. Det vil videre måtte forventes at mar
kedet og aktører vil ha behov for informasjon i for
bindelse med implementering og praktisering av
nytt regelverk. Dette vil antagelig medføre økt
ressursbruk på dette området.

12.4 Administrative konsekvenser for
foretakene mv
EMIR innfører bl.a. plikt til å bruke sentral motpart i derivattransaksjoner og plikt til å rapportere
derivattransaksjoner til transaksjonsregistre.
Dette vil kunne medføre økte kostnader for aktø
rer som handler derivater. Clearingplikten vil på
den annen side kunne bidra til større grad av stan
dardisering av markedet, og lette inngåelsen av
handel. Foretak i finansnæringen vil kunne oppnå
lavere kapitalkrav for transaksjoner mot sentral
motpart enn for bilaterale transaksjoner.
Markedsaktørene er allerede i dag underlagt
forbud mot shortsalg i visse finansielle instrumen
ter, som langt på vei samsvarer med forordnin
gens bestemmelser. Den nye rapporteringsplikten
investorer som foretar shortsalg i visse finansielle
instrumenter vil få overfor tilsynsmyndighetene
og offentligheten, vil kunne innebære noe økte
kostnader for markedsaktørene.
Finanstilsynets kostnader knyttet til nye til
synsoppgaver vil på vanlig måte bli utliknet på
aktørene under tilsyn.
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13 Konklusjon og tilrådning
For å sikre et godt tilsyn med finansnæringen er
det viktig for EØS/EFTA-statenes myndigheter
å kunne delta i EBA, EIOPA, ESMA og ESRB
sammen med myndighetene i EUs medlems
stater. Innlemmelse i EØS-avtalene av rettsak
tene som etablerer EUs finanstilsynssystem vil
også åpne opp for at EØS-avtalen kan utvides
ved å ta inn et stort antall nye rettsakter på
finansmarkedsområdet. En slik utvikling vil
kunne bidra til større grad av likhet i ramme
betingelser og bedre adgang til hele det euro
peiske markedet for finansforetak etablert i
EØS/EFTA-statene.
Deltakelse i EØS-komiteens beslutninger med
fører slik overføring av myndighet til en interna
sjonal sammenslutning at Stortinget må samtykke
til deltakelsen med 3/4 flertall i henhold til kravet
i Grunnloven § 115, med minst 2/3 av represen
tantene til stede. Stortinget bes samtidig om å

samtykke til tilpasninger til enkeltbestemmelser i
tre rettsakter som det foreløpig ikke er utarbeidet
EØS-komitebeslutninger for. EØS-tilpasningene
vil innebære at myndighet til å treffe tiltak med
direkte virkning for Norge legges til EFTAs over
våkingsorgan, med adgang til overprøving av
EFTA-domstolen.
Finansdepartementet tilrår deltakelse i åtte
beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i
EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs
finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, og
overføring av myndighet til å utøve beføyelser med
direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsor
gan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlem
melse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/
2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning
(EU) nr. 2015/2365.
Utenriksdepartementet slutter seg til dette.
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Utenriksdepartementet
tilrår:
At Deres Majestet godkjenner og skriver under
et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om
samtykke til
1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen
om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene
som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter,
2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser
med direkte virkning i Norge til EFTAs over
våkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremti
dig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning
(EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/
2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365.

Vi HARALD, Norges Konge,
stadfester:
Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om samtykke til
1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som eta
blerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter,
2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsor
gan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014,
forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365, i samsvar med et vedlagt forslag.
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Forslag
til vedtak om samtykke til
1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om
innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer
EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter,
2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte
virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning
(EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og
forordning (EU) nr. 2015/2365
I
Stortinget samtykker i
1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som eta
blerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter,
2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkings
organ og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014,
forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365.
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Vedlegg 1

Uoffisiell oversettelse av
konklusjoner – EUs og EØS/EFTA-statenes finans- og
økonomiministre 14 oktober 2014
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Vedlegg 1

Konklusjoner
EUs og EØS/EFTA-statenes finansog økonomiministre 14. oktober 2014
Innlemmelse av EUs ESA-forordninger i EØS-avtalen
1) EUs og EØS/EFTA-statenes finans- og økono
miministere understreket at de europeiske til
synsmyndighetene er en hjørnesten i EUs svar
på finanskrisen. Et sterkt og samordnet finans
tilsyn er avgjørende for å bevare og videreutvi
kle et felles marked for finansielle tjenester.
2) EUs og EØS/EFTA-statenes finans- og økono
miministere var derfor positive til avtalen om
prinsippene for innlemmelse i EØS-avtalen av
EUs forordninger om opprettelse av de euro
peiske tilsynsmyndigheter innenfor sektoren for
finansielle tjenester (EUs tilsynsmyndigheter).
3) EUs og EØS/EFTA-statenes finans- og økono
miministere merket seg at det var funnet en
balansert løsning som tok hensyn til struktur
og formål i både forordningene som opprettet
EUs tilsynsmyndigheter og i EØS-avtalen,
samt til rettslige og politiske skranker i EU- og
EØS/EFTA-statene.
4) EUs og EØS/EFTA-statenes finans- og økono
miministere understreket at det i samsvar med
EØS-avtalens topilarstruktur, er EFTAs over
våkingsorgan som vil treffe beslutninger som
angår henholdsvis vedkommende myndig
heter eller markedsaktører i EØS/EFTA-sta
tene. Når EFTAs overvåkingsorgan utfører
disse oppgavene, skal det benytte seg av tek
nisk ekspertise gjennom en rådgivende
komité. EUs tilsynsmyndigheter vil ha myn
dighet til å gjennomføre tiltak av ikke-bin
dende karakter, som å vedta anbefalinger og
ikke-bindende mekling, også rettet mot ved
kommende myndigheter og markedsaktører i
EØS/EFTA-statene. Forut for tiltak på den ene
eller andre side vil det, i den grad det er hen
siktsmessig, være rådføring, koordinering
eller utveksling av opplysninger mellom de
europeiske tilsynsmyndighetene og EFTAs
overvåkingsorgan.
5) For å sikre at det dras nytte av de europeiske
tilsynsmyndigheters ekspertise i prosessen,

og at det er samsvar i praksis mellom de to
pilarene, vil EFTAs overvåkingsorgans enkelt
beslutninger og formelle uttalelser rettet mot
en eller flere individuelle vedkommende
myndigheter eller markedsaktører i en EØS/
EFTA-stat, fattes basert på utkast utarbeidet av
den relevante europeiske tilsynsmyndighet.
Dermed bevares de viktigste fordelene med til
syn av en enkelt myndighet innenfor Unionen.
6) Disse prinsippene får særlig anvendelse ved
ESMAs direkte tilsyn av kredittvurderings
byråer og transaksjonsregistre: EFTAs over
våkingsorgan vil treffe beslutninger basert på
utkast utarbeidet av ESMA. En lignende ord
ning vil få anvendelse for EUs tilsynsmyndig
heters myndighet til å gripe inn i henhold til
artikkel 28 i shortsalg-forordningen og artikkel
40, 41 og 45 i forordningen om markeder for
finansielle instrumenter. EFTAs overvåkings
organ vil treffe beslutninger basert på utkast
utarbeidet av den relevante europeiske tilsyns
myndighet.
7) Dersom det oppstår uenighet mellom EUs til
synsmyndigheter og EFTAs overvåkingsor
gan, kan saken bringes inn for EØS-komiteen
etter anmodning fra en av avtalepartene, som
fastsatt i EØS-avtalen. Hensiktsmessige fram
gangsmåter for rask organisering av møter i
EØS-komiteen ved hastetilfeller vil bli etablert.
8) For å sikre ensartet tilsyn og anvendelse av lov
givningen innen området finansielle tjenester
skal representanter for EFTAs overvåkings
organ og for nasjonale vedkommende myndig
heter i de tre EØS/EFTA-statene delta i størst
mulig grad, uten stemmerett, i tilsynsstyrene til
EUs tilsynsmyndigheter og deres forberedende
organer. EUs tilsynsmyndigheter skal også
delta i størst mulig grad, uten stemmerett, i
arbeidet til EFTAs overvåkingsorgan og dets
forberedende organer i den utstrekning det har
tilknytning til deres virksomhet.
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9) EUs og EØS/EFTA-statenes finans- og økono
miministere erkjente at løsningen er basert på
den ekstraordinære bakgrunnssituasjonen og
kravene på dette spesielle området, herunder
de eksepsjonelle omstendighetene som gjør
det særlig viktig å sørge for ordnede virke
måte og integritet for finansmarkedene.
10) EUs og EØS/EFTA-statenes finans- og økono
miministere oppfordret avtalepartene til raskt
å fullføre det tekniske arbeidet som er nødven
dig for innlemmelsen, for å sikre en effektiv og
ensartet anvendelse av felles regler og tilsyn i

hele EØS. De ba også avtalepartene om å gjen
nomgå det avtalte rammeverket senest fem år
etter oppstart for å sørge for at det vil fortsette
å sikre en effektiv og ensartet anvendelse av
felles regler og tilsyn i hele EØS.
11) EUs og EØS/EFTA-statenes finans- og økono
miministere fremhevet igjen hvor viktig det
var med en rask innlemmelse og anvendelse
av det gjenværende regelverket innenfor
området finansielle tjenester for å sikre like vil
kår i hele EØS i denne viktige økonomiske
sektoren.
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Vedlegg 2

Uoffisielle oversettelser av utkastene til
EØS-komitébeslutninger
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Vedlegg 2

EØS-komiteens beslutning nr. av om endring
av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)
EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro
peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,
og på følgende bakgrunn:
1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
1093/2010 av 24. november 2010 om oppret
telse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den
europeiske banktilsynsmyndighet), om endring
av beslutning nr. 716/2009/EF og om opp
heving av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF1
skal innlemmes i EØS-avtalen.
2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
1022/2013 av 22. oktober 2013 om endring av
forordning (EU) nr. 1093/2010 om opprettelse
av en europeisk tilsynsmyndighet (Den euro
peiske banktilsynsmyndighet) med hensyn til
tildeling av særskilte oppgaver til Den euro
peiske sentralbank i henhold til rådsforord
ning (EU) nr. 1024/20132 skal innlemmes i
EØS-avtalen.
3) I sine konklusjoner3 av 14. oktober 2014 med
hensyn til innlemmelse av EUs forordninger
om de europeiske tilsynsmyndigheter (Euro
pean Supervisory Authorities – ESA) i EØS
avtalen, var EUs og EØS-EFTA-statenes
finans- og økonomiministere positive til den
balanserte løsningen som avtalepartene hadde
funnet, og som tok hensyn til struktur og for
mål i nevnte forordninger og i EØS-avtalen
samt rettslige og politiske begrensninger i EUog EØS-EFTA-statene.
4) EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økono
miministere understreket at, i samsvar med
EØS-avtalens topilarstruktur, vil EFTAs over
våkingsorgan treffe beslutninger som er rettet
mot henholdsvis vedkommende myndigheter
eller markedsaktører i EØS-EFTA-statene. De
europeiske tilsynsmyndigheter vil ha myndig
het til å gjennomføre tiltak av ikke-bindende
1
2
3

EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12.
EUT L 287 av 29.10.2013, s. 5.
Rådskonklusjoner – EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og
økonomiministere, 14178/1/14 REV 1.

karakter, som å vedta anbefalinger og ikke-bin
dende mekling, også rettet mot vedkommende
myndigheter og markedsaktører i EØS-EFTA
statene. Forut for tiltak på den ene eller andre
side vil det, i den grad det er hensiktsmessig,
være rådføring, koordinering eller utveksling
av opplysninger mellom de europeiske tilsyns
myndighetene og EFTAs overvåkingsorgan.
5) For å sikre at det dras nytte av de europeiske
tilsynsmyndigheters ekspertise i prosessen,
og at det er samsvar i praksis mellom de to
pilarene, vil EFTAs overvåkingsorgans enkelt
beslutninger og formelle uttalelser rettet mot
en eller flere individuelle vedkommende
myndigheter eller markedsaktører i en EØSEFTA-stat, treffes basert på utkast utarbeidet
av den relevante europeiske tilsynsmyndighet.
Dermed bevares de viktigste fordelene med til
syn av en enkelt myndighet.
6) Avtalepartene er enige om at denne beslutning
gjennomfører overenskomsten som er gjen
speilet i nevnte konklusjoner, og at den derfor
bør tolkes i tråd med de prinsipper som de
inneholder.
7) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg IX etter nr. 31f (europapar
laments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010)
skal nytt nr. 31g lyde:
«31g. 32010 R 1093: Europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av 24.
november 2010 om opprettelse av en europeisk
tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsyns
myndighet), om endring av beslutning nr. 716/
2009/EF og om oppheving av kommisjonsbe
slutning 2009/78/EF (EUT L 331 av 15.12.2010,
s. 12), endret ved:
– 32013 R 1022: Europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 1022/2013 av 22.
oktober 2013 (EUT L 287 av 29.10.2013,
s. 5).

86

Prop. 100 S

2015–2016

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Forordningens bestemmelser skal for
denne avtales formål gjelde med følgende til
pasning:
a) Vedkommende myndigheter i EFTA-sta
tene og EFTAs overvåkingsorgan skal ha
de samme rettigheter og plikter, unntatt
stemmerett, som vedkommende myndig
heter i EU-medlemsstatene i arbeidet til
Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske banktilsynsmyndighet), heret
ter kalt Myndigheten, dens tilsynsstyre, og
Myndighetens forberedende organer, herunder interne komiteer og paneler, i henhold til denne avtales bestemmelser.
Uten at det berører EØS-avtalens artik
kel 108 og 109 skal Myndigheten ha rett til
å delta, uten stemmerett, i arbeidet til
EFTAs overvåkingsorgan og dets forbere
dende organer, når EFTAs overvåkingsor
gan utfører Myndighetens funksjoner når
det gjelder EFTA-statene, slik det er fastsatt
i denne avtale.
Myndighetens og EFTAs overvåkings
organs forretningsorden skal gi gyldighet
til deres deltakelse, og vedkommende
myndigheter i EFTA-statenes sin delta
kelse, i hverandres arbeid, slik det er fast
satt i denne avtale.
b) Uten at det berører bestemmelsene i EØS
avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet
er fastsatt i avtalen, skal betydningen av
ordene «medlemsstat(er)» og «vedkom
mende myndigheter» også omfatte, i tillegg
til den betydning de har i forordningen,
henholdsvis EFTA-statene og deres ved
kommende myndigheter.
c) Dersom ikke annet er fastsatt i denne
avtale, skal Myndighetens interne forret
ningsorden få tilsvarende anvendelse, så
langt det passer, med hensyn til spørsmål
som berører vedkommende myndigheter i
EFTA-statene og finansinstitusjoner. Utar
beiding av utkast for EFTAs overvåkings
organ skal skje i samsvar med de samme
interne framgangsmåter som utarbeiding
av beslutninger som treffes med hensyn til
lignende spørsmål som gjelder EU-med
lemsstater, herunder deres vedkommende
myndigheter og finansinstitusjoner.
d) Dersom ikke annet er fastsatt i denne
avtale, skal Myndigheten og EFTAs over
våkingsorgan samarbeide, utveksle opplys
ninger og rådføre seg med hverandre i henhold til denne forordning, særlig før tiltak
settes i verk.

Dersom det oppstår uenighet mellom
Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan
med hensyn til håndheving av forord
ningens bestemmelser, skal Myndighetens
formann og EFTAs overvåkingsorgans kol
legium, idet de tar hensyn til hvor mye
saken haster, uten unødig opphold komme
sammen på et møte for å komme fram til
enighet. Dersom de ikke kommer fram til
enighet, kan Myndighetens formann eller
EFTAs overvåkingsorgans kollegium
anmode avtalepartene om å bringe saken
inn for EØS-komiteen, som skal behandle
den i samsvar med artikkel 111 i EØS-avta
len som skal få tilsvarende anvendelse, så
langt det passer. I samsvar med artikkel 2 i
EØS-komiteens beslutning nr. 1/94 av 8.
februar 1994 om fastsettelse av EØS-komi
teens forretningsorden (EFT L 85 av
30.3.1994, s. 60) kan en avtalepart be om at
det uten opphold innkalles til møte dersom
det haster meget. Uten hensyn til dette ledd
kan en avtalepart til enhver tid på eget initi
ativ bringe saken inn for EØS-komiteen i
samsvar med artikkel 5 eller 111 i EØS-avta
len.
e) Henvisninger til andre rettsakter i forord
ningen skal få anvendelse i den grad og den
form nevnte rettsakter er innlemmet i
denne avtale.
f) Når det gjelder EFTA-statene, skal artikkel
1 nr. 4 lyde:
«Denne forordnings bestemmelser
berører ikke EFTAs overvåkingsorgans
myndighet, særlig i henhold til artikkel 31 i
avtalen mellom EFTA-statene om oppret
telse av et overvåkingsorgan og en dom
stol, til å sikre samsvar med EØS-avtalen og
overvåkings- og domstolsavtalen.».
g) I artikkel 9 nr. 5:
i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet
«Myndigheten» i første ledd forstås som
«EFTAs overvåkingsorgan»,
ii) når det gjelder EFTA-statene, skal annet
og tredje ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgans beslut
ninger skal uten unødig opphold treffes
basert på utkast utarbeidet av Myndig
heten på eget initiativ eller etter anmod
ning fra EFTAs overvåkingsorgan.
EFTAs overvåkingsorgan skal med
passende mellomrom og minst hver
tredje måned vurdere beslutningen
omhandlet i første og annet ledd på nytt.
Dersom beslutningen ikke fornyes etter
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et tidsrom på tre måneder, skal den
automatisk utløpe.
EFTAs overvåkingsorgan skal så
snart som mulig etter at beslutningen
nevnt i første og annet ledd er truffet,
underrette Myndigheten om utløps
datoen. I rimelig tid før tremåneders
perioden nevnt i tredje ledd utløper, skal
Myndigheten framlegge sine konklusjo
ner for EFTAs overvåkingsorgan, om
nødvendig sammen med et utkast.
EFTAs overvåkingsorgan kan under
rette Myndigheten om enhver utvikling
som det anser som relevant for vurde
ringen.
En EFTA-stat kan anmode om at
EFTAs overvåkingsorgan tar sin beslut
ning opp til ny vurdering. EFTAs over
våkingsorgan skal videresende en slik
anmodning til Myndigheten. I slike til
feller skal Myndigheten etter fram
gangsmåten fastsatt i artikkel 44 nr. 1
annet ledd vurdere å utarbeide et nytt
utkast for EFTAs overvåkingsorgan.
Dersom Myndigheten endrer eller
tilbakekaller en parallell beslutning til
den beslutning som er truffet av EFTAs
overvåkingsorgan, skal Myndigheten,
uten unødig opphold, utarbeide et
utkast for EFTAs overvåkingsorgan.».
h) I artikkel 16 nr. 4 skal ordene «, EFTA-state
nes faste komité og EFTAs overvåkings
organ» tilføyes etter ordet «Kommisjonen».
i) I artikkel 17:
i) ordet «unionsretten» skal forstås som
«EØS-avtalen»,
ii) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er rele
vant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes
etter ordet «Myndigheten»,
iii) i nr. 2 skal ordene «, EFTA-statenes
faste komité, EFTAs overvåkings
organ» tilføyes etter ordet «Kommisjo
nen»,
iv) i nr. 2 skal nytt ledd lyde:
«Dersom Myndigheten gransker en
påstått overtredelse eller manglende
anvendelse av EØS-avtalen med hensyn
til en vedkommende myndighet i en
EFTA-stat, skal den underrette EFTAs
overvåkingsorgan om granskingens
natur og formål og deretter regelmessig
framlegge oppdaterte opplysninger
som er nødvendige for EFTAs over
våkingsorgan for å kunne utføre sine
oppgaver i henhold til nr. 4 og 6.»,

v) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 3
annet ledd lyde:
«Vedkommende myndighet skal
innen ti virkedager etter at den mottok
anbefalingen, underrette Myndigheten
og EFTAs overvåkingsorgan om de til
tak den har truffet eller har til hensikt å
treffe for å sikre samsvar med EØS-avta
len.»,
vi) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 4
og 5 lyde:
«4. Dersom vedkommende myndighet
ikke har rettet seg etter EØS-avtalen
innen én måned etter å ha mottatt
Myndighetens anbefaling, kan
EFTAs overvåkingsorgan avgi en
formell uttalelse som krever at ved
kommende myndighet treffer de til
tak som er nødvendige for å over
holde EØS-avtalen. EFTAs over
våkingsorgans formelle uttalelse
skal ta hensyn til Myndighetens
anbefaling.
EFTAs overvåkingsorgan skal
avgi en slik formell uttalelse senest
tre måneder etter at anbefalingen er
vedtatt. EFTAs overvåkingsorgan
kan forlenge fristen med én måned.
Formelle uttalelser fra EFTAs
overvåkingsorgan skal uten unødig
opphold vedtas basert på utkast
utarbeidet av Myndigheten på eget
initiativ eller etter anmodning fra
EFTAs overvåkingsorgan.
Vedkommende
myndigheter
skal framlegge alle nødvendige opp
lysninger for Myndigheten og
EFTAs overvåkingsorgan.
5. Vedkommende myndighet skal
innen ti virkedager etter at den mot
tok den formelle uttalelsen omhand
let i nr. 4, underrette Myndigheten
og EFTAs overvåkingsorgan om de
tiltak den har truffet eller har til hen
sikt å treffe for å etterkomme kra
vene i den formelle uttalelsen.»,
vii) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «uten at det berører Kommi
sjonens myndighet i henhold til artikkel
258 i TEUV» i nr. 6 første ledd forstås
som «uten at det berører EFTAs over
våkingsorgans myndighet i henhold til
artikkel 31 i avtalen mellom EFTA-sta
tene om opprettelse av et overvåkings
organ og en domstol» og ordet «Myn
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digheten» skal forstås som «EFTAs
overvåkingsorgan»,
viii)når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 6
annet ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgans beslut
ninger skal uten unødig opphold treffes
basert på utkast utarbeidet av Myndig
heten på eget initiativ eller etter anmod
ning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,
ix) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 8
lyde:
«8. EFTAs overvåkingsorgan skal årlig
kunngjøre opplysninger om hvilke
vedkommende myndigheter og
finansinstitusjoner i EFTA-statene
som ikke har etterkommet de for
melle uttalelsene eller beslutnin
gene omhandlet i nr. 4 og 6.».
j) I artikkel 18:
i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet
«Myndigheten» i nr. 3 og 4 forstås som
«EFTAs overvåkingsorgan»,
ii) i nr. 3 og 4 skal nytt ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgans beslut
ninger skal uten unødig opphold treffes
basert på utkast utarbeidet av Myndig
heten på eget initiativ eller etter anmod
ning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,
iii) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «uten at det berører Kommisjo
nens myndighet i henhold til artikkel
258 i TEUV» i nr. 4 forstås som «uten at
det berører EFTAs overvåkingsorgans
myndighet i henhold til artikkel 31 i
avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en
domstol».
k) I artikkel 19:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er rele
vant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes
etter ordet «Myndigheten»,
ii) i nr. 3 skal ordene «i EU-medlems
statene» tilføyes etter ordene «med bin
dende virkning for de berørte vedkom
mende myndigheter»,
iii) i nr. 3 skal nye ledd lyde:
«Dersom
bare
vedkommende
myndigheter fra EFTA-stater er berørt,
og dersom nevnte myndigheter ikke
kommer til enighet i meklingsfasen
omhandlet i nr. 2, kan EFTAs overvåk
ingsorgan, med bindende virkning for
de berørte vedkommende myndigheter,
treffe en beslutning med krav om at de
treffer bestemte tiltak eller avstår fra å

treffe tiltak med sikte på å løse tvisten,
for å sikre samsvar med EØS-avtalen.
Dersom vedkommende myndig
heter fra en eller flere EU-medlems
stater og en eller flere EFTA-stater er
berørt, og dersom nevnte myndigheter
ikke kommer til enighet i meklings
fasen omhandlet i nr. 2, kan Myndig
heten og EFTAs overvåkingsorgan,
med bindende virkning for de berørte
vedkommende myndigheter, treffe en
beslutning med krav om at vedkom
mende myndigheter fra henholdsvis
EU-medlemsstatene og EFTA-statene
treffer bestemte tiltak eller avstår fra å
treffe tiltak med sikte på å løse tvisten,
for å sikre samsvar med EØS-avtalen.
EFTAs overvåkingsorgans beslut
ninger skal uten unødig opphold treffes
basert på utkast utarbeidet av Myndig
heten på eget initiativ eller etter anmod
ning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,
iv) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «uten at det berører Kommisjo
nens myndighet i henhold til artikkel
258 i TEUV» i nr. 4 forstås som «uten at
det berører EFTAs overvåkingsorgans
myndighet i henhold til artikkel 31 i
avtalen mellom EFTA-statene om opp
rettelse av et overvåkingsorgan og en
domstol», ordet «Myndigheten» skal
forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»
og ordet «unionsretten» skal forstås
som «EØS-avtalen»,
v) i nr. 4 skal nytt ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgans beslut
ninger skal uten unødig opphold treffes
basert på utkast utarbeidet av Myndig
heten på eget initiativ eller etter anmod
ning fra EFTAs overvåkingsorgan.».
l) I artikkel 20 skal nye ledd lyde:
«Dersom bare vedkommende myndig
heter fra EFTA-stater er berørt, kan EFTAs
overvåkingsorgan treffe en beslutning i
samsvar med artikkel 19 nr. 3 og 4.
Dersom vedkommende myndigheter
fra en eller flere EU-medlemsstater og en
eller flere EFTA-stater er berørt, kan hen
holdsvis Myndigheten og EFTAs over
våkingsorgan treffe en beslutning i sam
svar med artikkel 19 nr. 3 og 4.
Beslutninger fra EFTAs overvåkings
organ skal, uten unødig opphold, treffes på
bakgrunn av utkast utarbeidet, ettersom
det passer, av Myndigheten eller den euro
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peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
tilsynsmyndighet for forsikring og tjeneste
pensjoner) og/eller den europeiske tilsyns
myndighet (Den europeiske verdipapir- og
markedstilsynsmyndighet) på eget initiativ
eller etter anmodning fra EFTAs overvå
kingsorgan. Myndigheten, den europeiske
tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjo
ner) og eventuelt den europeiske tilsyns
myndighet (Den europeiske verdipapir- og
markedstilsynsmyndighet) skal i samsvar
med artikkel 56 komme fram til felles hold
ninger og skal vedta beslutninger og/eller
utkast parallelt.»
m) I artikkel 21 nr. 4 skal ordene «eller, der det
er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» til
føyes etter ordet «Myndigheten».
n) I artikkel 22 nr. 1a og artikkel 31 bokstav d)
skal ordene « samt EFTAs overvåkings
organ og EFTA-statenes faste komité,» til
føyes etter ordet «Kommisjonen.».
o) I artikkel 22 nr. 4 og artikkel 34 nr. 1 skal
ordene «, EFTAs overvåkingsorgan eller
EFTA-statenes faste komité,» tilføyes etter
ordene «Europaparlamentet, Rådet eller
Kommisjonen».
p) I artikkel 32 nr. 3a, når det gjelder EFTA
statene:
i) skal ordene «Den kan anmode» forstås
som «EFTAs overvåkingsorgan kan
anmode»,
ii) skal ordene «Myndigheten og EFTAs
overvåkingsorgan»
tilføyes
foran
ordene «kan delta»,
iii) skal nytt ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgans anmod
ninger i henhold til dette ledd skal uten
unødig opphold treffes basert på utkast
utarbeidet av Myndigheten på eget initiativ eller etter anmodning fra EFTAs
overvåkingsorgan.».
q) I artikkel 35 nr. 5 får ordene «, til den nasjo
nale sentralbank» ikke anvendelse for
Liechtenstein.
r) I artikkel 36 nr. 5 skal ordene «og EFTAs
overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet
«Kommisjonen».
s) I artikkel 38, når det gjelder EFTA-statene:
i) skal ordene «Myndigheten», «Myndig
heten og Kommisjonen», «Myndighe
ten, Kommisjonen» og «Kommisjonen
og Myndigheten» forstås som «EFTAs
overvåkingsorgan»,

ii) ordet «Rådet» skal forstås som «EFTA
statenes faste komité»,
iii) i nr. 2 etter fjerde ledd skal nytt ledd til
føyes:
«EFTAs overvåkingsorgan skal uten
unødig opphold videresende underret
ningen fra den berørte EFTA-stat til
Myndigheten og Kommisjonen. EFTAs
overvåkingsorgans beslutning om å
opprettholde, endre eller tilbakekalle
sin beslutning skal treffes basert på
utkast utarbeidet av Myndigheten på
eget initiativ eller etter anmodning fra
EFTAs overvåkingsorgan.»,
iv) i nr. 3 etter tredje ledd skal nytt ledd til
føyes:
«EFTAs overvåkingsorgan skal uten
unødig opphold videresende underretningen fra EFTA-staten til Myndig
heten, Kommisjonen og Rådet.»,
v) i nr. 4 etter første ledd skal nytt ledd til
føyes:
«EFTAs overvåkingsorgan skal uten
unødig opphold videresende underret
ningen fra EFTA-staten til Myndighe
ten, Kommisjonen og Rådet.»,
vi) nytt nr. 6 skal lyde:
«6. Dersom en beslutning er midlerti
dig opphevet eller opphevet i henhold til denne artikkel, i en sak som
faller inn under artikkel 19 nr. 3,
eventuelt i kombinasjon med artik
kel 20, og som gjelder en uenighet
som også berører vedkommende
myndigheter i én eller flere EFTAstater, skal enhver parallell beslut
ning fra EFTAs overvåkingsorgan i
den aktuelle sak tilsvarende midler
tidig oppheves eller oppheves.
Dersom Myndigheten endrer
eller tilbakekaller sin beslutning i en
slik sak, skal Myndigheten, uten
unødig opphold, utarbeide et utkast
for EFTAs overvåkingsorgan.».
t) I artikkel 39:
i) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:
«Når Myndigheten utarbeider et
utkast for EFTAs overvåkingsorgan i
samsvar med denne forordning, skal
den underrette EFTAs overvåkings
organ og angi den fristen EFTAs
overvåkingsorgan har for å la enhver
fysisk eller juridisk person, herunder
vedkommende myndighet, som er mottaker av beslutningen som skal treffes,
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komme med sine synspunkter, idet det
tas fullt hensyn til hvor mye saken has
ter, dens kompleksitet og mulige føl
ger.»,
ii) i nr. 4 skal nye ledd lyde:
«Dersom EFTAs overvåkingsorgan
har truffet en beslutning i henhold til
artikkel 18 nr. 3 eller 4, skal den med
passende mellomrom vurdere beslut
ningen på nytt. EFTAs overvåkings
organ skal underrette Myndigheten om
kommende revisjoner samt om enhver
utvikling som er relevant for vurderin
gen.
EFTAs overvåkingsorgans beslut
ning om å endre eller tilbakekalle en
beslutning skal treffes basert på utkast
utarbeidet av Myndigheten. I god tid før
en planlagt revisjon skal Myndigheten
framlegge sine konklusjoner for EFTAs
overvåkingsorgan,
om
nødvendig
sammen med et utkast.»,
iii) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «eller, der det er relevant,
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter
ordet «Myndigheten» i nr. 5.
u) I artikkel 40 nr. 1:
i) i bokstav b) skal følgende tilføyes etter
ordet «medlemsstat»:
«og, uten stemmerett, lederen for
den nasjonale offentlige myndighet som
har myndighet til å føre tilsyn med kre
dittinstitusjonene i hver EFTA-stat,»,
ii) i bokstav f) skal ordene «og for EFTAs
overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet
«tilsynsmyndighetene».
v) I artikkel 43:
i) i nr. 2 skal ordene «, utarbeide utkast for
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter
ordet «beslutningene»,
ii) i nr. 4 og 6 skal ordene «, EFTAs over
våkingsorgan, EFTA-statenes faste
komité,» tilføyes etter ordet «Rådet».
w) I artikkel 44:
i) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:
«Bestemmelsene i dette nummer
skal få tilsvarende anvendelse, så langt
det passer, ved utarbeiding av utkast for
EFTAs overvåkingsorgan etter de
enkelte bestemmelsene i denne forord
ning.»,
ii) i nr. 4 skal ordene «samt representanten
for EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes
etter ordene «daglig leder»,
iii) i nr. 4 skal nytt ledd lyde:

«EFTA-statenes medlemmer i til
synsstyret i henhold til artikkel 40 nr. 1
bokstav b) skal ha rett til å delta i drøf
tinger i tilsynsstyret som gjelder
enkelte finansinstitusjoner.».
x) I artikkel 57 nr. 2 skal følgende tilføyes etter
ordet «medlemsstat»:
«samt en representant på høyt nivå for
den aktuelle vedkommende myndighet i
hver EFTA-stat og en representant for
EFTAs overvåkingsorgan.».
y) I artikkel 60 nr. 4 tilføyes følgende ledd:
«Dersom klagen gjelder en beslutning
fra Myndigheten truffet i henhold til artik
kel 19, eventuelt i kombinasjon med artik
kel 20, i en sak der uenigheten også berører
vedkommende myndigheter i én eller flere
EFTA-stater, skal klageinstansen oppfordre
den berørte vedkommende myndighet fra
EFTA-staten til å komme med merknader
til andre parters innlegg i klagesaken innen
en angitt tidsfrist. Den berørte vedkom
mende myndighet fra EFTA-staten skal ha
rett til å holde muntlige innlegg.».
z) I artikkel 62 nr. 1 bokstav a) skal nye ledd
lyde:
«Nasjonale offentlige myndigheter i
EFTA-statene skal bidra økonomisk til
Myndighetens budsjett i samsvar med
dette punkt.
For å fastsette de obligatoriske bidrag
fra de nasjonale offentlige myndigheter i
EFTA-statene med ansvar for tilsyn av
finansinstitusjoner i henhold til dette punkt,
skal vektingen av hver EFTA-stat være som
følger:
Island: 2
Liechtenstein: 1
Norge: 7».
za) I artikkel 67 tilføyes følgende:
«EFTA-statene skal for Myndigheten og
dets ansatte anvende protokoll 7 om Den
europeiske unions privilegier og immunitet
vedlagt traktaten om den europeiske union
og TEUV.».
zb) I artikkel 68 skal nytt nr. 5 lyde:
«5. Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav
a) og artikkel 82 nr. 3 bokstav a) i Tilset
tingsvilkår for andre tjenestemenn, kan
statsborgere i EFTA-stater som nyter
fulle borgerrettigheter tilsettes på kon
trakt av Myndighetens daglig leder.
Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bok
stav e), artikkel 82 nr. 3 bokstav e) og
artikkel 85 nr. 3 i Tilsettingsvilkår for
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andre tjenestemenn, skal språkene
nevnt i EØS-avtalens artikkel 129 nr. 1
anses av Myndigheten, med hensyn til
sine ansatte, som et av Unionens språk
nevnt i artikkel 55 nr. 1 i traktaten om
den europeiske union.».
zc) I artikkel 72 skal nytt nr. 4 lyde:
«4. Europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om
offentlig tilgang til Europaparlamentets,
Rådets og Kommisjonens dokumenter
skal ved anvendelse av denne forord
ning få anvendelse for vedkommende
myndigheter i EFTA-statene med hensyn til dokumenter utarbeidet av Myn
digheten.»»
Artikkel 2
Teksten til forordning (EU) nr. 1093/2010 og
(EU) nr. 1022/2013 på islandsk og norsk, som
skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske
unions tidende, skal gis gyldighet.
Artikkel 3
Avtalepartene skal vurdere rammene fastsatt i
henhold til denne beslutning og beslutning nr. …/
… [ESRB], nr. …/… [EIOPA] og nr. …/…
[ESMA] senest ved utgangen av året [fem år etter
at denne beslutning trådte i kraft] for å sikre at de
vil fortsette å sørge for en effektiv og ensartet
anvendelse av felles regler og tilsyn i EØS-områ
det.
Artikkel 4
Denne beslutning trer i kraft .. [dagen etter at den
er truffet] eller dagen at alle meddelelser etter
EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt alt etter
hva som inntreffer sist4.

Artikkel 5
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende.
Utferdiget i Brussel, […]
For EØS-komiteen
Formann
Felleserklæring fra avtalepartene i forbindelse med
EØS-komiteens beslutning nr…/… som innlemmer
forordning (EU) nr. 1093/2010 i EØS-avtalen
[skal vedtas sammen med beslutningen og kunngjøres
i EUT]
I samsvar med artikkel 1 nr. 5 i forordning (EU)
nr. 1093/2010, endret ved forordning (EU) nr.
1022/2013, skal den europeiske tilsynsmyndighet
(Den europeiske banktilsynsmyndighet), heretter
kalt «Myndigheten», opptre uavhengig, objektivt
og på en ikke-diskriminerende måte utelukkende i
Unionens interesse. Etter innlemmelse av forord
ning (EU) nr. 1093/2010 i EØS-avtalen vil ved
kommende myndigheter i EFTA-statene ha de
samme rettigheter, unntatt stemmerett, som ved
kommende myndigheter i en EU-medlemsstat i
Myndighetens arbeid.
Derfor, og med full respekt for Myndighetens
uavhengighet, er avtalepartene i EØS-avtalen
enige om at når Myndigheten opptrer i henhold til
bestemmelsene i EØS-avtalen, opptrer den i den
felles interessen til alle avtalepartene til EØS-avta
len.

4

[Forfatningsrettslige krav angitt.] [Ingen forfatningsretts
lige krav angitt.]
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Vedlegg 1

EØS-komiteens beslutning nr. av om endring
av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)
EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro
peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,
og på følgende bakgrunn:
1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
1094/2010 av 24. november 2010 om oppret
telse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den
europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og
tjenestepensjoner), om endring av beslutning
nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommi
sjonsbeslutning 2009/79/EF1 skal innlemmes
i EØS-avtalen.
2) I sine konklusjoner2 av 14. oktober 2014 med
hensyn til innlemmelse av EUs forordninger
om de europeiske tilsynsmyndigheter (Euro
pean Supervisory Authorities – ESA) i EØS
avtalen, var EUs og EØS-EFTA-statenes
finans- og økonomiministere positive til den
balanserte løsningen som avtalepartene hadde
funnet, og som tok hensyn til struktur og for
mål i nevnte forordninger og i EØS-avtalen
samt rettslige og politiske begrensninger i EUog EØS-EFTA-statene.
3) EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økono
miministere understreket at, i samsvar med
EØS-avtalens topilarstruktur, vil EFTAs over
våkingsorgan treffe beslutninger som er rettet
mot henholdsvis vedkommende myndigheter
eller markedsaktører i EØS-EFTA-statene. De
europeiske tilsynsmyndigheter vil ha myndig
het til å gjennomføre tiltak av ikke-bindende
karakter, som å vedta anbefalinger og ikke-bin
dende mekling, også rettet mot vedkommende
myndigheter og markedsaktører i EØS-EFTA
statene. Forut for tiltak på den ene eller andre
side vil det, i den grad det er hensiktsmessig,
være rådføring, koordinering eller utveksling
av opplysninger mellom de europeiske tilsyns
myndighetene og EFTAs overvåkingsorgan.

1
2

EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48.
Rådskonklusjoner – EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og
økonomiministere, 14178/1/14 REV 1.

4) For å sikre at det dras nytte av de europeiske
tilsynsmyndigheters ekspertise i prosessen,
og at det er samsvar i praksis mellom de to
pilarene, vil EFTAs overvåkingsorgans enkelt
beslutninger og formelle uttalelser rettet mot
en eller flere individuelle vedkommende
myndigheter eller markedsaktører i en EØSEFTA-stat, treffes basert på utkast utarbeidet
av den relevante europeiske tilsynsmyndighet.
Dermed bevares de viktigste fordelene med til
syn av en enkelt myndighet.
5) Avtalepartene er enige om at denne beslutning
gjennomfører overenskomsten som er gjen
speilet i nevnte konklusjoner, og at den derfor
bør tolkes i tråd med de prinsipper som de
inneholder.
6) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg IX etter nr. 31g (europa
parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/
2010) skal nytt nr. 31h lyde:
«31h. 32010 R 1094: Europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 1094/2010 av 24.
november 2010 om opprettelse av en euro
peisk tilsynsmyndighet (Den europeiske til
synsmyndighet for forsikring og tjenestepen
sjoner), om endring av beslutning nr. 716/
2009/EF og om oppheving av kommisjons
beslutning 2009/79/EF (EUT L 331 av
15.12.2010, s. 48).
Forordningens bestemmelser skal for
denne avtales formål gjelde med følgende til
pasning:
a) Vedkommende myndigheter i EFTA-sta
tene og EFTAs overvåkingsorgan skal ha
de samme rettigheter og plikter, unntatt
stemmerett, som vedkommende myndig
heter i EU-medlemsstatene i arbeidet til
Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske tilsynsmyndighet for forsikring
og tjenestepensjoner), heretter kalt Myn
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digheten, dens tilsynsstyre, og Myndig
hetens forberedende organer, herunder
interne komiteer og paneler, i henhold til
denne avtales bestemmelser.
Uten at det berører EØS-avtalens artik
kel 108 og 109 skal Myndigheten ha rett til
å delta, uten stemmerett, i arbeidet til
EFTAs overvåkingsorgan og dets forbere
dende organer, når EFTAs overvåkings
organ utfører Myndighetens funksjoner
når det gjelder EFTA-statene, slik det er
fastsatt i denne avtale.
Myndighetens og EFTAs overvåkings
organs forretningsorden skal gi gyldighet
til deres deltakelse, og vedkommende
myndigheter i EFTA-statenes sin del
takelse, i hverandres arbeid, slik det er fast
satt i denne avtale.
b) Uten at det berører bestemmelsene i EØS
avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet
er fastsatt i avtalen, skal betydningen av
ordene «medlemsstat(er)» og «vedkom
mende myndigheter» også omfatte, i tillegg
til den betydning de har i forordningen,
henholdsvis EFTA-statene og deres ved
kommende myndigheter.
c) Dersom ikke annet er fastsatt i denne
avtale, skal Myndighetens interne forret
ningsorden få tilsvarende anvendelse, så
langt det passer, med hensyn til spørsmål
som berører vedkommende myndigheter i
EFTA-statene og finansinstitusjoner. Utar
beiding av utkast for EFTAs overvåkingsor
gan skal skje i samsvar med de samme
interne framgangsmåter som utarbeiding
av beslutninger som treffes med hensyn til
lignende spørsmål som gjelder EU-med
lemsstater, herunder deres vedkommende
myndigheter og finansinstitusjoner.
d) Dersom ikke annet er fastsatt i denne
avtale, skal Myndigheten og EFTAs
overvåkingsorgan samarbeide, utveksle
opplysninger og rådføre seg med hver
andre i henhold til denne forordning, særlig
før tiltak settes i verk.
Dersom det oppstår uenighet mellom
Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan
med hensyn til håndheving av forordnin
gens bestemmelser, skal Myndighetens
formann og EFTAs overvåkingsorgans kol
legium, idet de tar hensyn til hvor mye
saken haster, uten unødig opphold komme
sammen på et møte for å komme fram til
enighet. Dersom de ikke kommer fram til
enighet, kan Myndighetens formann eller

EFTAs overvåkingsorgans kollegium
anmode avtalepartene om å bringe saken
inn for EØS-komiteen, som skal behandle
den i samsvar med artikkel 111 i EØS-avta
len som skal få tilsvarende anvendelse, så
langt det passer. I samsvar med artikkel 2 i
EØS-komiteens beslutning nr. 1/94 av 8.
februar 1994 om fastsettelse av EØS-komi
teens forretningsorden (EFT L 85 av
30.3.1994, s. 60) kan en avtalepart be om at
det uten opphold innkalles til møte dersom
det haster meget. Uten hensyn til dette ledd
kan en avtalepart til enhver tid på eget initi
ativ bringe saken inn for EØS-komiteen i
samsvar med artikkel 5 eller 111 i EØS-avta
len.
e) Henvisninger til andre rettsakter i forord
ningen skal få anvendelse i den grad og den
form nevnte rettsakter er innlemmet i
denne avtale.
f) I artikkel 1, når det gjelder EFTA-statene:
i) i nr. 4 skal ordene «eller, der det er rele
vant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes
etter ordet «Myndigheten»,
ii) nr. 5 skal lyde:
«Denne forordnings bestemmelser
berører ikke EFTAs overvåkingsorgans
myndighet, særlig i henhold til artikkel
31 i avtalen mellom EFTA-statene om
opprettelse av et overvåkingsorgan og
en domstol, til å sikre samsvar med
EØS-avtalen og overvåkings- og dom
stolsavtalen.».
g) I artikkel 9 nr. 5:
i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet
«Myndigheten» i første ledd forstås som
«EFTAs overvåkingsorgan»,
ii) når det gjelder EFTA-statene, skal annet
og tredje ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgans beslut
ninger skal uten unødig opphold treffes
basert på utkast utarbeidet av Myndig
heten på eget initiativ eller etter anmod
ning fra EFTAs overvåkingsorgan.
EFTAs overvåkingsorgan skal med
passende mellomrom og minst hver
tredje måned vurdere beslutningen
omhandlet i første og annet ledd på nytt.
Dersom beslutningen ikke fornyes etter
et tidsrom på tre måneder, skal den
automatisk utløpe.
EFTAs overvåkingsorgan skal så
snart som mulig etter at beslutningen
nevnt i første og annet ledd er truffet,
underrette Myndigheten om utløps
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datoen. I rimelig tid før tremånederspe
rioden nevnt i tredje ledd utløper, skal
Myndigheten framlegge sine konklusjo
ner for EFTAs overvåkingsorgan, om
nødvendig sammen med et utkast.
EFTAs overvåkingsorgan kan under
rette Myndigheten om enhver utvikling
som det anser som relevant for vurde
ringen.
En EFTA-stat kan anmode om at
EFTAs overvåkingsorgan tar sin beslut
ning opp til ny vurdering. EFTAs over
våkingsorgan skal videresende en slik
anmodning til Myndigheten. I slike til
feller skal Myndigheten etter fram
gangsmåten fastsatt i artikkel 44 nr. 1
annet ledd vurdere å utarbeide et nytt
utkast for EFTAs overvåkingsorgan.
Dersom Myndigheten endrer eller
tilbakekaller en parallell beslutning til
den beslutning som er truffet av EFTAs
overvåkingsorgan, skal Myndigheten,
uten unødig opphold, utarbeide et
utkast for EFTAs overvåkingsorgan. ».
h) I artikkel 16 nr. 4 skal ordene «, EFTA-state
nes faste komité og EFTAs overvåkings
organ» tilføyes etter ordet «Kommisjonen».
i) I artikkel 17:
i) skal ordet «unionsretten» forstås som
«EØS-avtalen»,
ii) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er rele
vant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes
etter ordet «Myndigheten»,
iii) i nr. 2 skal ordene «, EFTA-statenes
faste komité, EFTAs overvåkings
organ» tilføyes etter ordet «Kommi
sjonen»,
iv) i nr. 2 skal nytt ledd lyde:
«Dersom Myndigheten gransker en
påstått overtredelse eller manglende
anvendelse av EØS-avtalen med hensyn
til en vedkommende myndighet i en
EFTA-stat, skal den underrette EFTAs
overvåkingsorgan om granskingens
natur og formål og deretter regelmessig
framlegge oppdaterte opplysninger
som er nødvendige for EFTAs over
våkingsorgan for å kunne utføre sine
oppgaver i henhold til nr. 4 og 6.»,
v) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 3
annet ledd lyde:
«Vedkommende myndighet skal
innen ti virkedager etter at den mottok
anbefalingen, underrette Myndigheten

og EFTAs overvåkingsorgan om de til
tak den har truffet eller har til hensikt å
treffe for å sikre samsvar med EØS-avta
len.»,
vi) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 4
og 5 lyde:
«4. Dersom vedkommende myndig
het ikke har rettet seg etter EØS-avtalen
innen én måned etter å ha mottatt Myn
dighetens anbefaling, kan EFTAs over
våkingsorgan avgi en formell uttalelse
som krever at vedkommende myndig
het treffer de tiltak som er nødvendige
for å overholde EØS-avtalen. EFTAs
overvåkingsorgans formelle uttalelse
skal ta hensyn til Myndighetens anbefa
ling.
EFTAs overvåkingsorgan skal avgi
en slik formell uttalelse senest tre måne
der etter at anbefalingen er vedtatt.
EFTAs overvåkingsorgan kan forlenge
fristen med én måned.
Formelle uttalelser fra EFTAs over
våkingsorgan skal uten unødig opphold
vedtas basert på utkast utarbeidet av
Myndigheten på eget initiativ eller etter
anmodning fra EFTAs overvåkings
organ.
Vedkommende myndigheter skal
framlegge alle nødvendige opplys
ninger for Myndigheten og EFTAs over
våkingsorgan.
5. Vedkommende myndighet skal
innen ti virkedager etter at den mottok
den formelle uttalelsen omhandlet i nr.
4, underrette Myndigheten og EFTAs
overvåkingsorgan om de tiltak den har
truffet eller har til hensikt å treffe for å
etterkomme kravene i den formelle
uttalelsen.»,
vii) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «uten at det berører Kommisjo
nens myndighet i henhold til artikkel
258 i TEUV» i nr. 6 første ledd forstås
som «uten at det berører EFTAs
overvåkingsorgans myndighet i henhold til artikkel 31 i avtalen mellom
EFTA-statene om opprettelse av et over
våkingsorgan og en domstol» og ordet
«Myndigheten» skal forstås som
«EFTAs overvåkingsorgan»,
viii)når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 6
annet ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgans beslut
ninger skal uten unødig opphold treffes
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basert på utkast utarbeidet av Myndig
heten på eget initiativ eller etter anmod
ning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,
ix) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 8
lyde:
«8. EFTAs overvåkingsorgan skal årlig
kunngjøre opplysninger om hvilke
vedkommende myndigheter og
finansinstitusjoner i EFTA-statene
som ikke har etterkommet de for
melle uttalelsene eller beslutnin
gene omhandlet i nr. 4 og 6.».
j) I artikkel 18:
i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet
«Myndigheten» i nr. 3 og 4 forstås som
«EFTAs overvåkingsorgan»,
ii) i nr. 3 og 4 skal nytt ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgans beslut
ninger skal uten unødig opphold treffes
basert på utkast utarbeidet av Myndig
heten på eget initiativ eller etter anmod
ning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,
iii) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «uten at det berører Kommisjo
nens myndighet i henhold til artikkel
258 i TEUV» i nr. 4 forstås som «uten at
det berører EFTAs overvåkingsorgans
myndighet i henhold til artikkel 31 i
avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en
domstol».
k) I artikkel 19:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er rele
vant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes
etter ordet «Myndigheten»,
ii) i nr. 3 skal ordene «i EU-medlems
statene» tilføyes etter ordene «med bin
dende virkning for de berørte vedkom
mende myndigheter»,
iii) i nr. 3 skal nye ledd lyde:
«Dersom
bare
vedkommende
myndigheter fra EFTA-stater er berørt,
og dersom nevnte myndigheter ikke
kommer til enighet i meklingsfasen
omhandlet i nr. 2, kan EFTAs overvå
kingsorgan, med bindende virkning for
de berørte vedkommende myndigheter,
treffe en beslutning med krav om at de
treffer bestemte tiltak eller avstår fra å
treffe tiltak med sikte på å løse tvisten,
for å sikre samsvar med EØS-avtalen.
Dersom vedkommende myndig
heter fra en eller flere EU-medlems
stater og en eller flere EFTA-stater er
berørt, og dersom nevnte myndigheter

ikke kommer til enighet i meklings
fasen omhandlet i nr. 2, kan Myndig
heten og EFTAs overvåkingsorgan,
med bindende virkning for de berørte
vedkommende myndigheter, treffe en
beslutning med krav om at vedkom
mende myndigheter fra henholdsvis
EU-medlemsstatene og EFTA-statene
treffer bestemte tiltak eller avstår fra å
treffe tiltak med sikte på å løse tvisten,
for å sikre samsvar med EØS-avtalen.
EFTAs overvåkingsorgans beslut
ninger skal uten unødig opphold treffes
basert på utkast utarbeidet av Myndig
heten på eget initiativ eller etter anmod
ning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,
iv) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «uten at det berører Kommisjo
nens myndighet i henhold til artikkel
258 i TEUV» i nr. 4 forstås som «uten at
det berører EFTAs overvåkingsorgans
myndighet i henhold til artikkel 31 i
avtalen mellom EFTA-statene om opp
rettelse av et overvåkingsorgan og en
domstol», ordet «Myndigheten» skal
forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»
og ordet «unionsretten» skal forstås
som «EØS-avtalen»,
v) i nr. 4 skal nytt ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgans beslut
ninger skal uten unødig opphold treffes
basert på utkast utarbeidet av Myndig
heten på eget initiativ eller etter anmod
ning fra EFTAs overvåkingsorgan.».
l) I artikkel 20 skal nye ledd lyde:
«Dersom bare vedkommende myndig
heter fra EFTA-stater er berørt, kan EFTAs
overvåkingsorgan treffe en beslutning i
samsvar med artikkel 19 nr. 3 og 4.
Dersom vedkommende myndigheter
fra en eller flere EU-medlemsstater og en
eller flere EFTA-stater er berørt, kan hen
holdsvis Myndigheten og EFTAs over
våkingsorgan treffe en beslutning i sam
svar med artikkel 19 nr. 3 og 4.
Beslutninger fra EFTAs overvåkings
organ skal, uten unødig opphold, treffes på
bakgrunn at utkast utarbeidet, ettersom det
passer, av Myndigheten eller den euro
peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
banktilsynsmyndighet) og/eller den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)
på eget initiativ eller etter anmodning fra
EFTAs overvåkingsorgan. Myndigheten,
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den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske banktilsynsmyndighet) og
eventuelt den europeiske tilsynsmyndighet
(Den europeiske verdipapir- og markedstil
synsmyndighet) skal i samsvar med artik
kel 56 komme fram til felles holdninger og
skal vedta beslutninger og/eller utkast
parallelt.»
m) I artikkel 21 nr. 4 skal ordene «eller, der det
er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» til
føyes etter ordet «Myndigheten».
n) I artikkel 22 nr. 4 og artikkel 34 nr. 1 skal
ordene «, EFTAs overvåkingsorgan eller
EFTA-statenes faste komité,» tilføyes etter
ordene «Europaparlamentet, Rådet eller
Kommisjonen».
o) I artikkel 35 nr. 5 får ordene «, til den nasjo
nale sentralbank» ikke anvendelse for Lie
chtenstein.
p) I artikkel 38, når det gjelder EFTA-statene:
i) skal ordene «Myndigheten», «Myndig
heten og Kommisjonen», «Myndighe
ten, Kommisjonen» og «Kommisjonen
og Myndigheten» forstås som «EFTAs
overvåkingsorgan»,
ii) ordet «Rådet» skal forstås som «EFTA
statenes faste komité»,
iii) i nr. 2 etter fjerde ledd skal nytt ledd til
føyes:
«EFTAs overvåkingsorgan skal uten
unødig opphold videresende underret
ningen fra den berørte EFTA-stat til
Myndigheten og Kommisjonen. EFTAs
overvåkingsorgans beslutning om å
opprettholde, endre eller tilbakekalle
sin beslutning skal treffes basert på
utkast utarbeidet av Myndigheten på
eget initiativ eller etter anmodning fra
EFTAs overvåkingsorgan.»,
iv) i nr. 3 etter tredje ledd skal nytt ledd til
føyes:
«EFTAs overvåkingsorgan skal uten
unødig opphold videresende underret
ningen fra EFTA-staten til Myndig
heten, Kommisjonen og Rådet.»,
v) i nr. 4 etter første ledd skal nytt ledd til
føyes:
«EFTAs overvåkingsorgan skal uten
unødig opphold videresende underret
ningen fra EFTA-staten til Myndig
heten, Kommisjonen og Rådet.»,
vi) nytt nr. 6 skal lyde:
«6. Dersom en beslutning er midler
tidig opphevet eller opphevet i henhold
til denne artikkel, i en sak som faller inn

under artikkel 19 nr. 3, eventuelt i kom
binasjon med artikkel 20, og som gjel
der en uenighet som også berører ved
kommende myndigheter i én eller flere
EFTA-stater, skal enhver parallell
beslutning fra EFTAs overvåkings
organ i den aktuelle sak tilsvarende
midlertidig oppheves eller oppheves.
Dersom Myndigheten endrer eller
tilbakekaller sin beslutning i en slik sak,
skal Myndigheten, uten unødig opphold, utarbeide et utkast for EFTAs
overvåkingsorgan.».
q) I artikkel 39:
i) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:
«Når Myndigheten utarbeider et
utkast for EFTAs overvåkingsorgan i
samsvar med denne forordning, skal
den underrette EFTAs overvåkings
organ og angi den fristen EFTAs over
våkingsorgan har for å la enhver fysisk
eller juridisk person, herunder vedkom
mende myndighet, som er mottaker av
beslutningen som skal treffes, komme
med sine synspunkter, idet det tas fullt
hensyn til hvor mye saken haster, dens
kompleksitet og mulige følger.»,
ii) i nr. 4 skal nye ledd lyde:
«Dersom EFTAs overvåkingsorgan
har truffet en beslutning i henhold til
artikkel 18 nr. 3 eller 4, skal den med pas
sende mellomrom vurdere beslutningen
på nytt. EFTAs overvåkingsorgan skal
underrette Myndigheten om kommende
revisjoner samt om enhver utvikling som
er relevant for vurderingen.
EFTAs overvåkingsorgans beslut
ning om å endre eller tilbakekalle en
beslutning skal treffes basert på utkast
utarbeidet av Myndigheten. I god tid før
en planlagt revisjon skal Myndigheten
framlegge sine konklusjoner for EFTAs
overvåkingsorgan,
om
nødvendig
sammen med et utkast.»,
iii) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «eller, der det er relevant,
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter
ordet «Myndigheten» i nr. 5.
r) I artikkel 40 nr. 1:
i) i bokstav b) skal følgende tilføyes etter
ordet «medlemsstat»:
«og, uten stemmerett, lederen for
den nasjonale offentlige myndighet som
har myndighet til å føre tilsyn med
finansinstitusjonene i hver EFTA-stat,»,
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s)

t)

u)

v)

w)

ii) i bokstav e) skal ordene «og for EFTAs
overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet
«tilsynsmyndighetene».
I artikkel 43:
i) i nr. 2 skal ordene «, utarbeide utkast for
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter
ordet «beslutningene»,
ii) i nr. 4 og 6 skal ordene «, EFTAs over
våkingsorgan, EFTA-statenes faste
komité,» tilføyes etter ordet «Rådet».
I artikkel 44:
i) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:
«Bestemmelsene i dette nummer
skal få tilsvarende anvendelse, så langt
det passer ved utarbeiding av utkast for
EFTAs overvåkingsorgan etter de
enkelte bestemmelsene i denne forord
ning.»,
ii) i nr. 4 skal ordene «samt representanten
for EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes
etter ordene «daglig leder»,
iii) i nr. 4 skal nytt ledd lyde:
«EFTA-statenes medlemmer i til
synsstyret i henhold til artikkel 40 nr. 1
bokstav b) skal ha rett til å delta i drøf
tinger i tilsynsstyret som gjelder
enkelte finansinstitusjoner.».
I artikkel 57 nr. 2 skal følgende tilføyes etter
ordet «medlemsstat»:
«samt en representant på høyt nivå for
den aktuelle vedkommende myndighet i
hver EFTA-stat og en representant for
EFTAs overvåkingsorgan.».
I artikkel 60 nr. 4 skal nytt ledd lyde:
«Dersom klagen gjelder en beslutning
fra Myndigheten truffet i henhold til artik
kel 19, eventuelt i kombinasjon med artik
kel 20, i en sak der uenigheten også berører
vedkommende myndigheter i én eller flere
EFTA-stater, skal klageinstansen oppfordre
den berørte vedkommende myndighet fra
EFTA-staten til å komme med merknader
til andre parters innlegg i klagesaken innen
en angitt tidsfrist. Den berørte vedkom
mende myndighet fra EFTA-staten skal ha
rett til å holde muntlige innlegg.».
I artikkel 62 nr. 1 bokstav a) skal nye ledd
lyde:
«Nasjonale offentlige myndigheter fra
EFTA-statene skal bidra økonomisk til
Myndighetens budsjett i samsvar med
dette punkt.
For å fastsette de obligatoriske bidrag
fra de nasjonale offentlige myndigheter i
EFTA-statene med ansvar for tilsyn av

finansinstitusjoner i henhold til dette punkt,
skal vektingen av hver EFTA-stat være som
følger:
Island: 2
Liechtenstein: 1
Norge: 7».
x) I artikkel 67 tilføyes følgende:
«EFTA-statene skal for Myndigheten og
dets ansatte anvende protokoll 7 om Den
europeiske unions privilegier og immunitet
vedlagt traktaten om den europeiske union
og TEUV.».
y) I artikkel 68 skal nytt nr. 5 lyde:
«5. Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav
a) og artikkel 82 nr. 3 bokstav a) i Tilset
tingsvilkår for andre tjenestemenn, kan
statsborgere i EFTA-stater som nyter
fulle borgerrettigheter tilsettes på kon
trakt av Myndighetens daglig leder.
Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bok
stav e), artikkel 82 nr. 3 bokstav e) og
artikkel 85 nr. 3 i Tilsettingsvilkår for
andre tjenestemenn, skal språkene
nevnt i EØS-avtalens artikkel 129 nr. 1
anses av Myndigheten, med hensyn til
sine ansatte, som et av Unionens språk
nevnt i artikkel 55 nr. 1 i traktaten om
den europeiske union.».
z) I artikkel 72 skal nytt nr. 4 lyde:
«4. Europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om
offentlig tilgang til Europaparlamentets,
Rådets og Kommisjonens dokumenter
skal ved anvendelse av denne forord
ning få anvendelse for vedkommende
myndigheter i EFTA-statene med hensyn til dokumenter utarbeidet av Myn
digheten.»»
Artikkel 2
Teksten til forordning (EU) nr. 1094/2010 på
islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-til
legget til Den europeiske unions tidende, skal gis
gyldighet.
Artikkel 3
Avtalepartene skal vurdere rammene fastsatt i
henhold til denne beslutning og beslutning nr. …/
… [ESRB], nr. …/… [EBA] og nr. …/… [ESMA]
senest ved utgangen av året [fem år etter at denne
beslutning trådte i kraft] for å sikre at de vil fort
sette å sørge for en effektiv og ensartet anven
delse av felles regler og tilsyn i EØS-området.
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Artikkel 4
Denne beslutning trer i kraft .. eller dagen etter at
alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103
nr. 1 er inngitt, alt etter hva som inntreffer sist3.
Artikkel 5
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende.
Utferdiget i Brussel, […]
For EØS-komiteen
Formann

3

[Forfatningsrettslige krav angitt.] [Ingen forfatningsretts
lige krav angitt]

Felleserklæring fra avtalepartene i forbindelse med
EØS-komiteens beslutning nr. …/… som innlemmer
forordning (EU) nr. 1094/2010 i EØS-avtalen
[skal vedtas sammen med beslutningen og kunngjøres
i EUT]
I samsvar med artikkel 1 nr. 6 i forordning (EU)
nr. 1094/2010 skal den europeiske tilsynsmyndig
het (Den europeiske tilsynsmyndighet for forsik
ring og tjenestepensjoner), heretter kalt «Myndig
heten», opptre uavhengig og objektivt og uteluk
kende i Unionens interesse. Etter innlemmelse av
denne forordning i EØS-avtalen vil vedkommende
myndigheter i EFTA-statene ha de samme rettig
heter, unntatt stemmerett, som vedkommende
myndigheter i en EU-medlemsstat i Myndig
hetens arbeid.
Derfor, og med full respekt for Myndighetens
uavhengighet, er avtalepartene i EØS-avtalen
enige om at når Myndigheten opptrer i henhold til
bestemmelsene i EØS-avtalen, opptrer den i den
felles interessen til alle avtalepartene til EØS-avta
len.
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Vedlegg 1

EØS-komiteens beslutning nr. av om endring
av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)
EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro
peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,
og på følgende bakgrunn:
1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
1095/2010 av 24. november 2010 om oppret
telse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den
europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyn
dighet), om endring av beslutning nr. 716/
2009/EF og om oppheving av kommisjons
beslutning 2009/77/1EF skal innlemmes i
EØS-avtalen.
2) I sine konklusjoner2 av 14. oktober 2014 med
hensyn til innlemmelse av EUs forordninger
om de europeiske tilsynsmyndigheter (Euro
pean Supervisory Authorities – ESA) i EØS
avtalen, var EUs og EØS-EFTA-statenes
finans- og økonomiministere positive til den
balanserte løsningen som avtalepartene hadde
funnet, og som tok hensyn til struktur og for
mål i nevnte forordninger og i EØS-avtalen
samt rettslige og politiske begrensninger i EUog EØS-EFTA-statene.
3) EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økono
miministere understreket at, i samsvar med
EØS-avtalens topilarstruktur, vil EFTAs over
våkingsorgan treffe beslutninger som er rettet
mot henholdsvis vedkommende myndigheter
eller markedsaktører i EØS-EFTA-statene. De
europeiske tilsynsmyndigheter vil ha myndig
het til å gjennomføre tiltak av ikke-bindende
karakter, som å vedta anbefalinger og ikke-bin
dende mekling, også rettet mot vedkommende
myndigheter og markedsaktører i EØS-EFTA
statene. Forut for tiltak på den ene eller andre
side vil det, i den grad det er hensiktsmessig,
være rådføring, koordinering eller utveksling
av opplysninger mellom de europeiske tilsyns
myndighetene og EFTAs overvåkingsorgan.

1
2

EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.
Rådskonklusjoner – EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og
økonomiministere, 14178/1/14 REV 1.

4) For å sikre at det dras nytte av de europeiske
tilsynsmyndigheters ekspertise i prosessen,
og at det er samsvar i praksis mellom de to
pilarene, vil EFTAs overvåkingsorgans enkelt
beslutninger og formelle uttalelser rettet mot
en eller flere individuelle vedkommende
myndigheter eller markedsaktører i en EØSEFTA-stat, treffes basert på utkast utarbeidet
av den relevante europeiske tilsynsmyndighet.
Dermed bevares de viktigste fordelene med til
syn av en enkelt myndighet.
5) Avtalepartene er enige om at denne beslutning
gjennomfører overenskomsten som er gjen
speilet i nevnte konklusjoner, og at den derfor
bør tolkes i tråd med de prinsipper som de
inneholder.
6) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg IX etter nr. 31h (europa
parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/
2010) skal nytt nr. 31i lyde:
«31i. 32010 R 1095: Europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24.
november 2010 om opprettelse av en euro
peisk tilsynsmyndighet (Den europeiske
verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om
endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om
oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/
EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).
Forordningens bestemmelser skal for
denne avtales formål gjelde med følgende til
pasning:
a) Vedkommende myndigheter i EFTA-sta
tene og EFTAs overvåkingsorgan skal ha
de samme rettigheter og plikter, unntatt
stemmerett, som vedkommende myndig
heter i EU-medlemsstatene i arbeidet til
Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske verdipapir- og markedstilsyns
myndighet), heretter kalt Myndigheten,
dens tilsynsstyre, og Myndighetens forbe
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redende organer, herunder interne komi
teer og paneler, i henhold til denne avtales
bestemmelser.
Uten at det berører EØS-avtalens artik
kel 108 og 109 skal Myndigheten ha rett til
å delta, uten stemmerett, i arbeidet til
EFTAs overvåkingsorgan og dets forbere
dende organer, når EFTAs overvåkings
organ utfører Myndighetens funksjoner
når det gjelder EFTA-statene, slik det er
fastsatt i denne avtale.
Myndighetens og EFTAs overvåkings
organs forretningsorden skal gi gyldighet
til deres deltakelse, og vedkommende
myndigheter i EFTA-statenes sin delta
kelse, i hverandres arbeid, slik det er fast
satt i denne avtale.
b) Uten at det berører bestemmelsene i EØS
avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet
er fastsatt i avtalen, skal betydningen av
ordene «medlemsstat(er)» og «vedkom
mende myndigheter» også omfatte, i tillegg
til den betydning de har i forordningen,
henholdsvis EFTA-statene og deres ved
kommende myndigheter.
c) Dersom ikke annet er fastsatt i denne
avtale, skal Myndighetens interne forret
ningsorden få tilsvarende anvendelse, så
langt det passer, med hensyn til spørsmål
som berører vedkommende myndigheter i
EFTA-statene og finansmarkedsdeltakere.
Utarbeiding av utkast for EFTAs overvåk
ingsorgan skal særlig skje i samsvar med
de samme interne framgangsmåter som
utarbeiding av beslutninger som treffes
med hensyn til lignende spørsmål som gjel
der EU-medlemsstater, herunder deres
vedkommende myndigheter og deltakere i
finansmarkedet.
d) Dersom ikke annet er fastsatt i denne
avtale, skal Myndigheten og EFTAs
overvåkingsorgan samarbeide, utveksle
opplysninger og rådføre seg med hver
andre i henhold til denne forordning, særlig
før tiltak settes i verk.
Dersom det oppstår uenighet mellom
Myndigheten og EFTAs overvåkingsorgan
med hensyn til håndheving av forordnin
gens bestemmelser, skal Myndighetens
formann og EFTAs overvåkingsorgans kol
legium, idet de tar hensyn til hvor mye
saken haster, uten unødig opphold komme
sammen på et møte for å komme fram til
enighet. Dersom de ikke kommer fram til
enighet, kan Myndighetens formann eller

EFTAs overvåkingsorgans kollegium
anmode avtalepartene om å bringe saken
inn for EØS-komiteen, som skal behandle
den i samsvar med artikkel 111 i EØS-avta
len som skal få tilsvarende anvendelse, så
langt det passer. I samsvar med artikkel 2 i
EØS-komiteens beslutning nr. 1/94 av 8.
februar 1994 om fastsettelse av EØS-komi
teens forretningsorden (EFT L 85 av
30.3.1994, s. 60) kan en avtalepart be om at
det uten opphold innkalles til møte dersom
det haster meget. Uten hensyn til dette ledd
kan en avtalepart til enhver tid på eget initi
ativ bringe saken inn for EØS-komiteen i
samsvar med artikkel 5 eller 111 i EØS-avta
len.
e) Henvisninger til andre rettsakter i forord
ningen skal få anvendelse i den grad og den
form nevnte rettsakter er innlemmet i
denne avtale.
f) Når det gjelder EFTA-statene, skal artikkel
1 nr. 4 lyde:
«Denne forordnings bestemmelser
berører ikke EFTAs overvåkingsorgans
myndighet, særlig i henhold til artikkel 31 i
avtalen mellom EFTA-statene om oppret
telse av et overvåkingsorgan og en dom
stol, til å sikre samsvar med EØS-avtalen og
overvåkings- og domstolsavtalen.».
g) I artikkel 9 nr. 5:
i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet
«Myndigheten» i første ledd forstås som
«EFTAs overvåkingsorgan»,
ii) når det gjelder EFTA-statene, skal annet
og tredje ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgans beslut
ninger skal uten unødig opphold treffes
basert på utkast utarbeidet av Myndig
heten på eget initiativ eller etter anmod
ning fra EFTAs overvåkingsorgan.
EFTAs overvåkingsorgan skal med
passende mellomrom og minst hver
tredje måned vurdere beslutningen
omhandlet i første og annet ledd på nytt.
Dersom beslutningen ikke fornyes etter
et tidsrom på tre måneder, skal den
automatisk utløpe.
EFTAs overvåkingsorgan skal så
snart som mulig etter at beslutningen
nevnt i første og annet ledd er truffet,
underrette Myndigheten om utløps
datoen. I rimelig tid før tremåneders
perioden nevnt i tredje ledd utløper, skal
Myndigheten framlegge sine konklusjo
ner for EFTAs overvåkingsorgan, om
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nødvendig sammen med et utkast.
EFTAs overvåkingsorgan kan under
rette Myndigheten om enhver utvikling
som det anser som relevant for vurder
ingen.
En EFTA-stat kan anmode om at
EFTAs overvåkingsorgan tar sin beslut
ning opp til ny vurdering. EFTAs over
våkingsorgan skal videresende en slik
anmodning til Myndigheten. I slike til
feller skal Myndigheten etter fram
gangsmåten fastsatt i artikkel 44 nr. 1
annet ledd vurdere å utarbeide et nytt
utkast for EFTAs overvåkingsorgan.
Dersom Myndigheten endrer eller
tilbakekaller en parallell beslutning til
den beslutning som er truffet av EFTAs
overvåkingsorgan, skal Myndigheten,
uten unødig opphold, utarbeide et
utkast for EFTAs overvåkingsorgan.».
h) I artikkel 16 nr. 4 skal ordene «, EFTA-state
nes faste komité og EFTAs overvåkings
organ» tilføyes etter ordet «Kommisjonen».
i) I artikkel 17:
i) skal ordet «unionsretten» forstås som
«EØS-avtalen»,
ii) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er rele
vant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes
etter ordet «Myndigheten»,
iii) i nr. 2 skal ordene «, EFTA-statenes
faste komité, EFTAs overvåkings
organ» tilføyes etter ordet «Kommisjo
nen»,
iv) i nr. 2 skal nytt ledd lyde:
«Dersom Myndigheten gransker en
påstått overtredelse eller manglende
anvendelse av EØS-avtalen med hensyn
til en vedkommende myndighet i en
EFTA-stat, skal den underrette EFTAs
overvåkingsorgan om granskingens
natur og formål og deretter regelmessig
framlegge oppdaterte opplysninger
som er nødvendige for EFTAs over
våkingsorgan for å kunne utføre sine
oppgaver i henhold til nr. 4 og 6.»,
v) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 3
annet ledd lyde:
«Vedkommende myndighet skal
innen ti virkedager etter at den mottok
anbefalingen, underrette Myndigheten
og EFTAs overvåkingsorgan om de til
tak den har truffet eller har til hensikt å
treffe for å sikre samsvar med EØS-avta
len.»,

vi) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 4
og 5 lyde:
«4. Dersom vedkommende myndighet
ikke har rettet seg etter EØS-avtalen
innen én måned etter å ha mottatt
Myndighetens anbefaling, kan
EFTAs overvåkingsorgan avgi en
formell uttalelse som krever at ved
kommende myndighet treffer de til
tak som er nødvendige for å over
holde EØS-avtalen. EFTAs overvåk
ingsorgans formelle uttalelse skal ta
hensyn til Myndighetens anbefaling.
EFTAs overvåkingsorgan skal
avgi en slik formell uttalelse senest
tre måneder etter at anbefalingen er
vedtatt. EFTAs overvåkingsorgan
kan forlenge fristen med én måned.
Formelle uttalelser fra EFTAs
overvåkingsorgan skal uten unødig
opphold vedtas basert på utkast
utarbeidet av Myndigheten på eget
initiativ eller etter anmodning fra
EFTAs overvåkingsorgan.
Vedkommende
myndigheter
skal framlegge alle nødvendige opp
lysninger for Myndigheten og
EFTAs overvåkingsorgan.
5. Vedkommende myndighet skal
innen ti virkedager etter at den mot
tok den formelle uttalelsen omhand
let i nr. 4, underrette Myndigheten
og EFTAs overvåkingsorgan om de
tiltak den har truffet eller har til hen
sikt å treffe for å etterkomme kra
vene i den formelle uttalelsen.»,
vii) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «uten at det berører Kommisjo
nens myndighet i henhold til artikkel
258 i TEUV» i nr. 6 første ledd forstås
som «uten at det berører EFTAs
overvåkingsorgans myndighet i henhold til artikkel 31 i avtalen mellom
EFTA-statene om opprettelse av et over
våkingsorgan og en domstol» og ordet
«Myndigheten» skal forstås som
«EFTAs overvåkingsorgan»,
viii)når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 6
annet ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgans beslut
ninger skal uten unødig opphold treffes
basert på utkast utarbeidet av Myndig
heten på eget initiativ eller etter anmod
ning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,
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ix) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 8
lyde:
«8. EFTAs overvåkingsorgan skal årlig
kunngjøre opplysninger om hvilke
vedkommende myndigheter og
finansmarkedsdeltakere i EFTA-sta
tene som ikke har etterkommet de
formelle uttalelsene eller beslutnin
gene omhandlet i nr. 4 og 6.».
j) I artikkel 18:
i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet
«Myndigheten» i nr. 3 og 4 forstås som
«EFTAs overvåkingsorgan»,
ii) i nr. 3 og 4 skal nytt ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgans beslut
ninger skal uten unødig opphold treffes
basert på utkast utarbeidet av Myndig
heten på eget initiativ eller etter anmod
ning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,
iii) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «uten at det berører Kommisjo
nens myndighet i henhold til artikkel
258 i TEUV» i nr. 4 forstås som «uten at
det berører EFTAs overvåkingsorgans
myndighet i henhold til artikkel 31 i
avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en
domstol».
k) I artikkel 19:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er rele
vant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes
etter ordet «Myndigheten»,
ii) i nr. 3 skal ordene «i EU-medlems
statene» tilføyes etter ordene «med bin
dende virkning for de berørte vedkom
mende myndigheter»,
iii) i nr. 3 skal nye ledd lyde:
«Dersom
bare
vedkommende
myndigheter fra EFTA-stater er berørt,
og dersom nevnte myndigheter ikke
kommer til enighet i meklingsfasen
omhandlet i nr. 2, kan EFTAs overvåk
ingsorgan, med bindende virkning for
de berørte vedkommende myndigheter,
treffe en beslutning med krav om at de
treffer bestemte tiltak eller avstår fra å
treffe tiltak med sikte på å løse tvisten,
for å sikre samsvar med EØS-avtalen.
Dersom vedkommende myndig
heter fra en eller flere EU-medlems
stater og en eller flere EFTA-stater er
berørt, og dersom nevnte myndigheter
ikke kommer til enighet i meklingsfasen omhandlet i nr. 2, kan Myndigheten
og EFTAs overvåkingsorgan, med bin

dende virkning for de berørte vedkom
mende myndigheter, treffe en beslut
ning med krav om at vedkommende
myndigheter fra henholdsvis EU-med
lemsstatene og EFTA-statene treffer
bestemte tiltak eller avstår fra å treffe til
tak med sikte på å løse tvisten, for å
sikre samsvar med EØS-avtalen.
EFTAs overvåkingsorgans beslut
ninger skal uten unødig opphold treffes
basert på utkast utarbeidet av Myndig
heten på eget initiativ eller etter anmod
ning fra EFTAs overvåkingsorgan.»,
iv) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «uten at det berører Kommisjo
nens myndighet i henhold til artikkel
258 i TEUV» i nr. 4 forstås som «uten at
det berører EFTAs overvåkingsorgans
myndighet i henhold til artikkel 31 i
avtalen mellom EFTA-statene om opp
rettelse av et overvåkingsorgan og en
domstol», ordet «Myndigheten» skal
forstås som «EFTAs overvåkingsorgan»
og ordet «unionsretten» skal forstås
som «EØS-avtalen»,
v) i nr. 4 skal nytt ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgans beslut
ninger skal uten unødig opphold treffes
basert på utkast utarbeidet av Myndig
heten på eget initiativ eller etter anmod
ning fra EFTAs overvåkingsorgan.».
l) I artikkel 20 skal nye ledd lyde:
«Dersom bare vedkommende myndig
heter fra EFTA-stater er berørt, kan EFTAs
overvåkingsorgan treffe en beslutning i
samsvar med artikkel 19 nr. 3 og 4.
Dersom vedkommende myndigheter
fra en eller flere EU-medlemsstater og en
eller flere EFTA-stater er berørt, kan hen
holdsvis Myndigheten og EFTAs over
våkingsorgan treffe en beslutning i sam
svar med artikkel 19 nr. 3 og 4.
Beslutninger fra EFTAs overvåkings
organ skal, uten unødig opphold, treffes
basert på utkast utarbeidet, ettersom det
passer, av Myndigheten eller den euro
peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
banktilsynsmyndighet) og/eller den europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
tilsynsmyndighet for forsikring og tjeneste
pensjoner) på eget initiativ eller etter
anmodning fra EFTAs overvåkingsorgan.
Myndigheten, den europeiske tilsynsmyn
dighet (Den europeiske banktilsynsmyn
dighet) og eventuelt den europeiske til
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synsmyndighet (Den europeiske tilsyns
myndighet for forsikring og tjeneste
pensjoner) skal i samsvar med artikkel 56
komme fram til felles holdninger og vedta
beslutninger og/eller utkast parallelt.».
m) I artikkel 21 nr. 4 skal ordene «eller, der det
er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» til
føyes etter ordet «Myndigheten».
n) I artikkel 22 nr. 4 og artikkel 34 nr. 1 skal
ordene «, EFTAs overvåkingsorgan eller
EFTA-statenes faste komité,» tilføyes etter
ordene «Europaparlamentet, Rådet eller
Kommisjonen».
o) I artikkel 35 nr. 5 får ordene «, til den nasjo
nale sentralbank» ikke anvendelse for Lie
chtenstein.
p) I artikkel 38, når det gjelder EFTA-statene:
i) skal ordene «Myndigheten», «Myndig
heten og Kommisjonen», «Myndig
heten, Kommisjonen» og «Kommi
sjonen og Myndigheten» forstås som
«EFTAs overvåkingsorgan»,
ii) ordet «Rådet» skal forstås som «EFTA
statenes faste komité»,
iii) i nr. 2 etter fjerde ledd skal nytt ledd til
føyes:
«EFTAs overvåkingsorgan skal uten
unødig opphold videresende underret
ningen fra den berørte EFTA-stat til
Myndigheten og Kommisjonen. EFTAs
overvåkingsorgans beslutning om å
opprettholde, endre eller tilbakekalle en
beslutning skal treffes basert på utkast
utarbeidet av Myndigheten på eget initi
ativ eller etter anmodning fra EFTAs
overvåkingsorgan.»,
iv) i nr. 3 etter tredje ledd skal nytt ledd til
føyes:
«EFTAs overvåkingsorgan skal uten
unødig opphold videresende underret
ningen fra EFTA-staten til Myndig
heten, Kommisjonen og Rådet.»,
v) i nr. 4 etter første ledd skal nytt ledd til
føyes:
«EFTAs overvåkingsorgan skal uten
unødig opphold videresende underret
ningen fra EFTA-staten til Myndig
heten, Kommisjonen og Rådet.»,
vi) nytt nr. 6 skal lyde:
«6. Dersom en beslutning er midler
tidig opphevet eller opphevet i henhold
til denne artikkel, i en sak som faller inn
under artikkel 19 nr. 3, eventuelt i kom
binasjon med artikkel 20, og som gjel
der en uenighet som også berører ved

kommende myndigheter i én eller flere
EFTA-stater, skal enhver parallell
beslutning fra EFTAs overvåkings
organ i den aktuelle sak tilsvarende
midlertidig oppheves eller oppheves.
Dersom Myndigheten endrer eller
tilbakekaller sin beslutning i en slik sak,
skal Myndigheten, uten unødig opphold, utarbeide et utkast for EFTAs
overvåkingsorgan.».
q) I artikkel 39:
i) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:
«Når Myndigheten utarbeider et
utkast for EFTAs overvåkingsorgan i
samsvar med denne forordning, skal
den underrette EFTAs overvåkings
organ og angi den fristen EFTAs
overvåkingsorgan har for å la enhver
fysisk eller juridisk person, herunder
vedkommende myndighet, som er mottaker av beslutningen som skal treffes,
komme med sine synspunkter, idet det
tas fullt hensyn til hvor mye saken has
ter, dens kompleksitet og mulige føl
ger.»,
ii) i nr. 4 skal nye ledd lyde:
«Dersom EFTAs overvåkingsorgan
har truffet en beslutning i henhold til
artikkel 18 nr. 3 eller 4, skal den med
passende mellomrom vurdere beslut
ningen på nytt. EFTAs overvåkings
organ skal underrette Myndigheten om
kommende revisjoner samt om enhver
utvikling som er relevant for vurderin
gen.
EFTAs overvåkingsorgans beslut
ning om å endre eller tilbakekalle en
beslutning skal treffes basert på utkast
utarbeidet av Myndigheten. I god tid før
en planlagt revisjon skal Myndigheten
framlegge sine konklusjoner for EFTAs
overvåkingsorgan,
om
nødvendig
sammen med et utkast.»,
iii) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «eller, der det er relevant,
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter
ordet «Myndigheten» i nr. 5.
r) I artikkel 40 nr. 1:
i) i bokstav b) tilføyes følgende etter ordet
«medlemsstat»:
«og, uten stemmerett, lederen for
den nasjonale offentlige myndighet som
har myndighet til å føre tilsyn med
finansmarkedsdeltakere i hver EFTAstat,»,
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s)

t)

u)

v)

w)

ii) i bokstav e) skal ordene «og for EFTAs
overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet
«tilsynsmyndighetene».
I artikkel 43:
i) i nr. 2 skal ordene «, utarbeide utkast for
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter
ordet «beslutningene»,
ii) i nr. 4 og 6 skal ordene «, EFTAs over
våkingsorgan, EFTA-statenes faste
komité,» tilføyes etter ordet «Rådet».
I artikkel 44:
i) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:
«Bestemmelsene i dette nummer
skal få tilsvarende anvendelse, så langt
det passer, ved utarbeiding av utkast for
EFTAs overvåkingsorgan etter de
enkelte bestemmelsene i denne forord
ning.»,
ii) i nr. 4 skal ordene «samt representanten
for EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes
etter ordene «daglig leder»,
iii) i nr. 4 skal nytt ledd lyde:
«EFTA-statenes medlemmer i til
synsstyret i henhold til artikkel 40 nr. 1
bokstav b) skal ha rett til å delta i drøf
tinger i tilsynsstyret som gjelder
enkelte finansmarkedsdeltakere.».
I artikkel 57 nr. 2 skal følgende tilføyes etter
ordet «medlemsstat»:
«samt en representant på høyt nivå for
den aktuelle vedkommende myndighet i
hver EFTA-stat og en representant for
EFTAs overvåkingsorgan.».
I artikkel 60 nr. 4 skal nytt ledd lyde:
«Dersom klagen gjelder en beslutning
fra Myndigheten truffet i henhold til artik
kel 19, eventuelt i kombinasjon med artik
kel 20, i en sak der uenigheten også berører
vedkommende myndigheter i én eller flere
EFTA-stater, skal klageinstansen oppfordre
den berørte vedkommende myndighet fra
EFTA-staten til å komme med merknader
til andre parters innlegg i klagesaken innen
en angitt tidsfrist. Den berørte vedkom
mende myndighet fra EFTA-staten skal ha
rett til å holde muntlige innlegg.».
I artikkel 62 nr. 1 bokstav a) skal nye ledd
lyde:
«Nasjonale offentlige myndigheter fra
EFTA-statene skal bidra økonomisk til
Myndighetens budsjett i samsvar med
dette punkt.
For å fastsette de obligatoriske bidrag
fra de nasjonale offentlige myndigheter i
EFTA-statene med ansvar for tilsyn av

finansmarkedsdeltakere i henhold til dette
punkt, skal vektingen av hver EFTA-stat
være som følger:
Island: 2
Liechtenstein: 1
Norge: 7».
x) I artikkel 67 tilføyes følgende:
«EFTA-statene skal for Myndigheten og
dets ansatte anvende protokoll 7 om Den
europeiske unions privilegier og immunitet
vedlagt traktaten om den europeiske union
og TEUV.».
y) I artikkel 68 skal nytt nr. 5 lyde:
«5. Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav
a) og artikkel 82 nr. 3 bokstav a) i Tilset
tingsvilkår for andre tjenestemenn, kan
statsborgere i EFTA-stater som nyter
fulle borgerrettigheter tilsettes på kon
trakt av Myndighetens daglig leder.
Som unntak fra artikkel 12 nr. 2 bok
stav e), artikkel 82 nr. 3 bokstav e) og
artikkel 85 nr. 3 i Tilsettingsvilkår for
andre tjenestemenn, skal språkene
nevnt i EØS-avtalens artikkel 129 nr. 1
anses av Myndigheten, med hensyn til
sine ansatte, som et av Unionens språk
nevnt i artikkel 55 nr. 1 i traktaten om
den europeiske union.».
z) I artikkel 72 skal nytt nr. 4 lyde:
«4. Europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om
offentlig tilgang til Europaparlamentets,
Rådets og Kommisjonens dokumenter
skal ved anvendelse av denne forord
ning få anvendelse for vedkommende
myndigheter i EFTA-statene med hensyn til dokumenter utarbeidet av Myn
digheten.»»
Artikkel 2
Teksten til forordning (EU) nr. 1095/2010 på
islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-til
legget til Den europeiske unions tidende, skal gis
gyldighet.
Artikkel 3
Avtalepartene skal vurdere rammene fastsatt i
henhold til denne beslutning og beslutning nr. …/
… [ESRB], nr. …/… [EBA] og nr. …/… [EIOPA]
senest ved utgangen av året [fem år etter at denne
beslutning trådte i kraft] for å sikre at de vil fort
sette å sørge for en effektiv og ensartet anven
delse av felles regler og tilsyn i EØS-området.
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Artikkel 4
Denne beslutning trer i kraft … eller dagen etter
at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel
103 nr. 1 er inngitt3, alt etter hva som inntreffer
sist.
Artikkel 5
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende.
Utferdiget i Brussel, […]
For EØS-komiteen
Formann

3

[Ingen forfatningsmessige krav angitt.] [Forfatningsretts
lige krav angitt.]

Felleserklæring fra avtalepartene i forbindelse med
EØS-komiteens beslutning nr. …/… som innlemmer
forordning (EU) nr. 1095/2010 i EØS-avtalen
[skal vedtas sammen med beslutningen og kunngjøres
i EUT]
I samsvar med artikkel 1 nr. 5 i forordning (EU)
nr. 1095/2010 skal den europeiske tilsynsmyndig
het (Den europeiske verdipapir- og markedstil
synsmyndighet) heretter kalt «Myndigheten»
opptre uavhengig og objektivt og utelukkende i
Unionens interesse. Etter innlemmelse av denne
forordning i EØS-avtalen vil vedkommende
myndigheter i EFTA-statene ha de samme rettig
heter, unntatt stemmerett, som vedkommende
myndigheter i en EU-medlemsstat i Myndig
hetens arbeid.
Derfor, og med full respekt for Myndighetens
uavhengighet, er avtalepartene i EØS-avtalen
enige om at når Myndigheten opptrer i henhold til
bestemmelsene i EØS-avtalen, opptrer den i den
felles interessen til alle avtalepartene til EØS-avta
len.
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Vedlegg 1

EØS-komiteens beslutning nr. av om endring
av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)
EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro
peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,
og på følgende bakgrunn:
1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
1092/2010 av 24. november 2010 om makro
tilsyn med finanssystemet i Den europeiske
union og om opprettelse av et europeisk råd
for systemrisiko1 skal innlemmes i EØS-avta
len.
2) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –
TRUFFET DENNE BESLUTNING:

d)

Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg IX etter nr. 31ed (kommi
sjonsavgjerd 2010/C 326/07) skal nytt nr. 31f lyde:
«31f. 32010 R 1092: Europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 1092/2010 av 24.
november 2010 om makrotilsyn med finans
systemet i Den europeiske union og om opp
rettelse av et europeisk råd for systemrisiko
(EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1).
Forordningens bestemmelser skal for
denne avtales formål gjelde med følgende til
pasning:
a) EFTA-statenes relevante myndigheter skal
delta i arbeidet til Det europeiske råd for
systemrisiko (ESRB).
b) Uten at det berører bestemmelsene i EØS
avtalens protokoll 1 skal betydningen av
ordene «medlemsstat(er)», «vedkom
mende myndigheter» og «tilsynsmyndig
heter» også omfatte, i tillegg til den betyd
ning de har i forordningen, henholdsvis
EFTA-statene, deres vedkommende myn
digheter og tilsynsmyndigheter. Dette får
ikke anvendelse med hensyn til artikkel 5
nr. 2, 9 nr. 5 og artikkel 11 nr. 1 bokstav c).
c) I artikkel 6 nr. 2 tilføyes følgende:
1

EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1.

e)

f)

g)

«c) de nasjonale sentralbanksjefene fra
EFTA-statene, eller, med hensyn til Lie
chtenstein, en representant på høyt nivå
for finansdepartementet,
d) et kollegiemedlem fra EFTAs overvåk
ingsorgan når det er relevant for overvåk
ingsorganets oppgaver.
Medlemmer av styret uten stemme
rett som nevnt i bokstav c) og d), skal
ikke delta i styrets arbeid når situasjo
nen til enkelte finansinstitusjoner eller
medlemsstater i EU kan bli drøftet.».
I artikkel 13 nr. 1 tilføyes følgende nr:
«i) en representant for hver nasjonal sen
tralbank fra EFTA-statene, eller, med
hensyn til Liechtenstein, en represen
tant for finansdepartementet. Disse
representantene skal ikke delta i arbei
det til Den rådgivende tekniske komité
når situasjonen til enkelte finansinstitu
sjoner eller medlemsstater i EU kan bli
drøftet.».
I artikkel 15 nr. 2 tilføyes følgende ledd:
«EFTAs overvåkingsorgan, de nasjo
nale sentralbanker, de nasjonale tilsyns
myndigheter og de nasjonale statistikk
myndigheter fra EFTA-statene skal samar
beide tett med ESRB og gi ESRB alle de
opplysningene som er nødvendige for at
ESRB skal kunne utføre sine oppgaver i
samsvar med EØS-avtalen.».
I artikkel 16 nr. 3 skal ordene «, og dersom
en EFTA-stat eller en eller flere av dens
nasjonale tilsynsmyndigheter er mottaker,
EFTA-statenes faste komité» tilføyes etter
ordet «Kommisjonen» og ordene «og
EFTAs overvåkingsorgan» skal tilføyes
etter ordene «de europeiske tilsynsmyndig
hetene».
I artikkel 17 nr. 1 og 2 og artikkel 18 nr. 1
skal ordene «, og dersom en EFTA-stat eller
en eller flere av dens nasjonale tilsyns
myndigheter er mottaker, EFTA-statenes
faste komité» tilføyes etter ordet «Rådet».
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h) Artikkel 17 nr. 3 får ikke anvendelse med
hensyn til beslutninger som gjelder anbefa
linger rettet mot en eller flere EFTA-stater.
i) I artikkel 18 nr. 4 skal ordene «, EFTAs
overvåkingsorgan og EFTA-statenes faste
komité,» tilføyes etter ordene «de euro
peiske tilsynsmyndighetene».»
Artikkel 2

Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende.
Utferdiget i Brussel, […]
For EØS-komiteen

Teksten til forordning (EU) nr. 1092/2010 på
islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-til
legget til Den europeiske unions tidende, skal gis
gyldighet.

Formann

Artikkel 3

Avtalepartene registrerer at det gjennom forord
ning (EU) nr. 1092/2010 bare tillates deltakelse i
det europeiske råd for systemrisiko på et visst
nivå for stater som ikke er medlemsstater i EU. I
forbindelse med framtidige mulige revisjoner av
forordning (EU) nr. 1092/2010 vil EU vurdere om
en rett til deltakelse som tilsvarer EØS-EFTA-sta
tenes deltakelse i de tre europeiske tilsyns
myndigheter som fastsatt i EØS-komiteens beslut
ning nr. …, nr. … og nr. …, kan bli tildelt EØS
EFTA-statene.

Denne beslutning trer i kraft … eller dagen etter
at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel
103 nr. 12 er inngitt, alt etter hva som inntreffer
sist.

2

[Forfatningsmessige krav angitt] [Ingen forfatningsmes
sige krav angitt].

Felleserklæring fra avtalepartene i forbindelse med
EØS-komiteens beslutning nr. …/… som innlemmer
forordning (EU) nr. 1092/2010 i EØS-avtalen
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Vedlegg 1

EØS-komiteens beslutning nr. av om endring
av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)
EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro
peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,
og på følgende bakgrunn:
1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
513/2011 av 11. mai 2011 om endring av for
ordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurde
ringsbyråer1 skal innlemmes i EØS-avtalen.
2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
462/2013 av 21. mai 2013 om endring av for
ordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurde
ringsbyråer2 skal innlemmes i EØS-avtalen.
3) I sine konklusjoner3 av 14. oktober 2014 med
hensyn til innlemmelse av EUs forordninger
om de europeiske tilsynsmyndigheter (Euro
pean Supervisory Authorities – ESA) i EØS
avtalen, var EUs og EØS-EFTA-statenes
finans- og økonomiministere positive til den
balanserte løsningen som avtalepartene hadde
funnet, og som tok hensyn til struktur og for
mål i nevnte forordninger og i EØS-avtalen
samt rettslige og politiske begrensninger i EUog EØS-EFTA-statene.
4) EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økono
miministere understreket at, i samsvar med
EØS-avtalens topilarstruktur, vil EFTAs over
våkingsorgan treffe beslutninger som er rettet
mot markedsaktører i EØS-EFTA-statene. De
europeiske tilsynsmyndigheter vil ha myndig
het til å gjennomføre tiltak av ikke-bindende
karakter, også rettet mot vedkommende
myndigheter og markedsaktører i EØS-EFTA
statene. Forut for tiltak på den ene eller andre
side vil det, i den grad det er hensiktsmessig,
være rådføring, koordinering eller utveksling
av opplysninger mellom de europeiske tilsyns
myndighetene og EFTAs overvåkingsorgan.

1
2
3

EUT L 145 av 31.5.2011, s. 30.
EUT L 146 av 31.5.2013, s. 1.
Rådskonklusjoner – EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og
økonomiministere, 14178/1/14 REV 1.

5) For å sikre at det dras nytte av de europeiske
tilsynsmyndigheters ekspertise i prosessen,
og at det er samsvar i praksis mellom de to
pilarene, vil EFTAs overvåkingsorgans enkelt
beslutninger og formelle uttalelser rettet mot
en eller flere individuelle vedkommende
myndigheter eller markedsaktører i en EØSEFTA-stat, treffes basert på utkast utarbeidet
av den relevante europeiske tilsynsmyndighet.
Dermed bevares de viktigste fordelene med til
syn av en enkelt myndighet. Disse prinsippene
får særlig anvendelse ved Den europeiske
verdipapir- og markedstilsynsmyndighets
(ESMA) direkte tilsyn med kredittvurderings
byråer.
6) Avtalepartene er enige om at denne beslutning
gjennomfører overenskomsten som er gjen
speilet i nevnte konklusjoner, og at den derfor
bør tolkes i tråd med de prinsipper som de
inneholder.
7) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg IX nr. 31eb (europaparla
ments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009) til
føyes følgende:
«– 32011 R 0513: Europaparlaments- og råds
forordning (EU) nr. 513/2011 av 11. mai 2011
(EUT L 145 av 31.5.2011, s. 30),
– 32013 R 0462: Europaparlaments- og råds
forordning (EU) nr. 462/2013 av 21. mai 2013
(EUT L 146 av 31.5.2013, s. 1).
Forordningens bestemmelser skal for denne avta
les formål gjelde med følgende tilpasning:
a) Uten at det berører bestemmelsene i EØS
avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er
fastsatt i avtalen, skal betydningen av ordene
«medlemsstat(er)», «vedkommende myndig
heter» og «vedkommende sektormyndig
heter» også omfatte, i tillegg til den betydning
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de har i forordningen, henholdsvis EFTA-sta
tene, deres vedkommende myndigheter og
vedkommende sektormyndigheter.
b) Dersom ikke annet er fastsatt i denne avtale,
skal Den europeiske verdipapir- og markedstil
synsmyndighet (ESMA) og EFTAs overvåk
ingsorgan samarbeide, utveksle opplysninger
og rådføre seg med hverandre i henhold til
denne forordning, særlig før tiltak settes i
verk. Dette omfatter særlig plikten til å over
sende, uten unødig opphold, de opplysninger
hvert organ trenger for å utføre sine oppgaver
i henhold til denne forordning, som ESMAs
utarbeiding av utkast, som fastsatt i bokstav
d). Dette gjelder også, blant annet, opplysnin
ger mottatt av det ene eller det andre organet
som et resultat av registreringssøknader eller
svar på anmodninger om opplysninger sendt
til markedsaktører, eller innhentet av det ene
eller det andre organet under undersøkelser
eller stedlige tilsyn.
Uten at det berører EØS-avtalens artikkel
109 skal ESMA og EFTAs overvåkingsorgan
utveksle søknader, opplysninger, klager eller
anmodninger som faller inn under vedkom
mende organs myndighet.
Dersom det oppstår uenighet mellom
ESMA og EFTAs overvåkingsorgan med hensyn til håndheving av forordningens bestem
melser, skal ESMAs formann og EFTAs over
våkingsorgan kollegium, idet de tar hensyn til
sakens presserende karakter, uten unødvendig
forsinkelse, komme sammen på et møte for å
komme fram til enighet. Dersom de ikke kom
mer fram til enighet, kan ESMAs formann og
EFTAs overvåkingsorgan kollegium anmode
avtalepartene om å bringe saken inn for EØS
komiteen, som skal behandle den i samsvar
med artikkel 111 i EØS-avtalen som skal få til
svarende anvendelse, så langt det passer. I
samsvar med artikkel 2 i EØS-komiteens
beslutning nr. 1/94 av 8. februar 1994 om fast
settelse av EØS-komiteens forretningsorden
(EFT L 85 av 30.3.1994, s. 60) kan en avtalepart
be om at det uten opphold innkalles til møte
dersom det haster meget. Uten hensyn til dette
ledd kan en avtalepart til enhver tid på eget ini
tiativ bringe saken inn for EØS-komiteen i sam
svar med artikkel 5 eller 111 i EØS-avtalen.
c) Henvisninger til nasjonale sentralbanker i henhold til forordningen får ikke anvendelse for
Liechtenstein.
d) Beslutninger,
midlertidige
beslutninger,
underretninger, enkle anmodninger, opphe
ving av beslutninger og andre tiltak fra EFTAs

e)
f)

g)
h)

i)
j)
k)

l)

overvåkingsorgan i samsvar med artikkel 6 nr.
3, 15 nr. 4, 16 nr. 2 og 3, 17 nr. 2 og 3, 20, 23b
nr. 1, 23c nr. 3, 23d nr. 4, 23e nr. 5, 24 nr. 1 og
4, 25 nr. 1, 36a nr. 1 og 36b nr. 1 skal uten unø
dig opphold treffes basert på utkast utarbeidet
av ESMA på eget initiativ eller etter anmod
ning fra EFTAs overvåkingsorgan.
I artikkel 3 nr. 1 bokstav g) skal ordene «uni
onsretten» erstattes med ordene «EØS-avta
len».
I artikkel 6 nr. 3:
i) skal ordene «eller, dersom kredittvur
deringsbyrået er etablert i en EFTA-stat,
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter
ordet «ESMA»,
ii) nye ledd skal lyde:
«Dersom en gruppe av kredittvurde
ringsbyråer består av minst ett kredittvur
deringsbyrå som er etablert i en EFTA-stat,
og minst ett kredittvurderingsbyrå som har
sitt forretningskontor i en EU-medlemstat,
skal ESMA og EFTAs overvåkingsorgan i
fellesskap sikre at minst ett av kredittvurde
ringsbyråene i gruppen ikke er unntatt fra å
oppfylle kravene i vedlegg I avsnitt A nr. 2,
5 og 6 og artikkel 7 nr. 4.
EFTAs overvåkingsorgan og ESMA
skal informere hverandre om enhver utvik
ling som er relevant for vedtakelse av retts
akter i henhold til dette ledd.».
I artikkel 8b nr. 2 skal ordene «unionsretten»
erstattes med ordene «EØS-avtalen».
I artikkel 8d nr. 2 og 18 nr. 3 tilføyes følgende:
«ESMA skal tilføye på nevnte liste regi
strerte kredittvurderingsbyråer som er eta
blert i en EFTA-stat.».
I artikkel 9 skal ordene «eller EFTAs overvåk
ingsorgan når det gjelder EFTA-statene» til
føyes etter ordet «ESMA».
I artikkel 10 nr. 6 og i vedlegg III del I nr. 52
skal ordene «, EFTAs overvåkingsorgan» til
føyes etter ordet «ESMA».
I artikkel 11 nr. 2 og 11a nr. 2 skal nytt ledd
lyde:
«ESMA skal offentliggjøre opplysninger
framlagt av kredittvurderingsbyråer etablert i
en EFTA-stat i henhold til denne artikkel.».
I artikkel 14:
i) i nr. 2 og 5 skal ordene «eller, der det er rele
vant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes
etter ordet «ESMA».
ii) i nr. 4 skal ordene «eller, dersom kredittvur
deringsbyrået er etablert i en EFTA-stat,
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter
ordet «ESMA».
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m) I artikkel 15:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom kredittvur
deringsbyrået er etablert i en EFTA-stat,
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter
ordet «ESMA»,
ii) i nr. 2 skal ordene «eller, dersom de gir full
makt til et kredittvurderingsbyrå som er
etablert i en EFTA-stat, til EFTAs over
våkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA»,
iii) i nr. 4 skal ordene «eller, der det er relevant,
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter
ordet «ESMA».
n) I artikkel 16 skal ordene «eller, der det er rele
vant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter
ordet «ESMA».
o) I artikkel 17:
i) i nr. 1, 2 og 4 skal ordene «eller, der det er
relevant, EFTAs overvåkingsorgan» til
føyes etter ordet «ESMA»,
ii) i nr. 3 skal ordene «og, når det gjelder kre
dittvurderingsbyrå som er etablert i en
EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan» til
føyes etter ordet «ESMA».
p) I artikkel 18:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er relevant,
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter
ordet «ESMA»,
ii) skal nr. 2 lyde:
«ESMA og EFTAs overvåkingsorgan
skal underrette hverandre, Kommisjonen,
EBA, EIOPA, vedkommende myndigheter
og vedkommende sektormyndigheter om
enhver beslutning i henhold til artikkel 16,
17 eller 20.».
q) I artikkel 19 nr. 1 skal nye ledd lyde:
«Når det gjelder kredittvurderingsbyråer
som er etablert i en EFTA-stat, skal EFTAs
overvåkingsorgan innkreve avgifter på samme
grunnlag som avgifter innkrevd fra andre
kredittvurderingsbyråer i samsvar med denne
forordning og med kommisjonsforordningen
nevnt i nr. 2.
Beløpene som kreves inn av EFTAs overvå
kingsorgan i samsvar med dette nummer, skal
overføres til ESMA uten unødig opphold.».»
r) I artikkel 20:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom kredittvur
deringsbyrået er etablert i en EFTA-stat,
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter
ordet «ESMA»,
ii) i nr. 2 annet punktum skal ordene «eller,
dersom kredittvurderingsbyrået er etablert
i en EFTA-stat, ikke å utarbeide et utkast til
EFTAs overvåkingsorgan for dette formål»
tilføyes etter ordet «registrering».

s) I artikkel 21:
i) i nr. 1 skal ordene «eller EFTAs overvåk
ingsorgan dersom kredittvurderingsbyrået
er etablert i en EFTA-stat,» tilføyes etter
ordet «ESMA»,
ii) i nr. 5 tilføyes følgende:
«Nevnte rapport skal også omfatte kre
dittvurderingsbyråer i EFTA-stater som er
registrert i henhold til denne forordning,
etter beslutning i EFTAs overvåkings
organ.
EFTAs overvåkingsorgan skal gi ESMA
alle opplysninger som er nødvendig for
gjennomføring av dens forpliktelser i henhold til dette nummer.»,
iix)når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 6
lyde:
«EFTAs overvåkingsorgan skal årlig
framlegge for EFTA-statenes faste komité
en rapport om tilsynstiltak som er truffet og
sanksjoner som er ilagt av EFTAs over
våkingsorgan i henhold til denne forord
ning, herunder overtredelsesgebyrer og
tvangsmulkter.».
t) I artikkel 23 skal ordene «EFTAs overvåkings
organ» tilføyes etter ordet «ESMA».
u) I artikkel 23a skal ordene «eller EFTAs over
våkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».
v) I artikkel 23b:
i) i nr. 1 skal ordene «eller dersom det dreier
seg om et kredittvurderingsbyrå eller per
soner som deltar i kredittvurderingsvirk
somhet, kredittvurderte enheter og tilknyt
tede tredjemenn, tredjemenn som kre
dittvurderingsbyråene har utkontraktert
visse driftsfunksjoner eller oppgaver til, og
personer som på annen nær og vesentlig
måte har forbindelse til eller er tilknyttet
kredittvurderingsbyråer eller kredittvurde
ringsvirksomhet etablert i en EFTA-stat,
EFTAs overvåkingsorgan,» tilføyes etter
ordet «ESMA»,
ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet
«ESMA» i nr. 2, 3 og 5 forstås som «EFTAs
overvåkingsorgan»,
iii) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 3 bok
stav g) lyde:
«opplyse om retten til å bringe beslut
ningen inn for EFTA-domstolen i samsvar
med artikkel 36 i avtalen mellom EFTA-sta
tene om opprettelse av et overvåkings
organ og en domstol.»,
iv) i nr. 5 skal nytt ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgan skal uten
unødig opphold videresende opplysninger
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mottatt i henhold til denne artikkel til
ESMA.».
w) I artikkel 23c:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom personen
som er gjenstand for gransking, er etablert
i en EFTA-stat, EFTAs overvåkingsorgan»
tilføyes etter ordet «ESMA»,
ii) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:
«Tjenestemenn og andre personer med
fullmakt fra ESMA skal ha myndighet til å
bistå EFTAs overvåkingsorgan i utføringen
av sine oppgaver i henhold til denne artik
kel, og ha rett til å delta i granskinger etter
anmodning fra ESMA.»,
iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet
«ESMA» i nr. 2, 3 og 4 og nr. 6 første og
annet punktum forstås som «EFTAs over
våkingsorgan»,
iv) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 3
annet punktum lyde:
«Beslutningen skal angi granskingens
gjenstand og formål, de tvangsmulktene
som er fastsatt i artikkel 36b, og retten til å
bringe beslutningen inn for EFTA-domsto
len i samsvar med artikkel 36 i avtalen mel
lom EFTA-statene om opprettelse av et
overvåkingsorgan og en domstol.»,
v) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene
«ESMAs saksmappe» i nr. 6 tredje punktum
forstås som «ESMAs og EFTAs overvåk
ingsorgans saksmappe»,
vi) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 6
fjerde punktum lyde:
«Lovligheten av EFTAs overvåkings
organs beslutning kan innklages bare for
EFTA-domstolen i samsvar med avtalen
mellom EFTA-statene om opprettelse av et
overvåkingsorgan og en domstol.».
x) I artikkel 23d:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom de juri
diske personene er etablert i en EFTA-stat,
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter
ordet «ESMA»,
ii) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgan skal uten
unødig opphold videresende mottatte opp
lysninger i henhold til denne artikkel til
ESMA.»,
iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet
«ESMA» i nr. 2–7 og nr. 9 første og annet
punktum forstås som «EFTAs overvåkings
organ»,
iv) i nr. 2 skal nytt ledd lyde:
«Tjenestemenn og andre personer med
fullmakt fra ESMA skal ha myndighet til å

bistå EFTAs overvåkingsorgan i utføringen
av sine oppgaver i henhold til denne artik
kel, og ha rett til å delta i stedlige tilsyn etter
anmodning fra ESMA.»,
v) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 4
annet punktum lyde:
«Beslutningen skal angi granskingens
gjenstand og formål, fastsette datoen da
den skal innledes og angi de tvangsmulk
tene som er fastsatt i artikkel 36b, samt ret
ten til å bringe beslutningen inn for EFTA
domstolen i samsvar med artikkel 36 i avta
len mellom EFTA-statene om opprettelse av
et overvåkingsorgan og en domstol.»,
vi) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene
«ESMAs saksmappe» i nr. 9 tredje punktum
forstås som «ESMAs og EFTAs overvåk
ingsorgans saksmappe»,
vii) når det gjelder EFTA-statene, skal nr. 9
fjerde punktum lyde:
«Lovligheten av EFTAs overvåkings
organs beslutning kan innklages bare for
EFTA-domstolen i samsvar med avtalen
mellom EFTA-statene om opprettelse av et
overvåkingsorgan og en domstol.».
y) I artikkel 23e:
i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene
«skal ESMA utpeke en uavhengig gransker
innenfor ESMA som skal granske saken» i
nr. 1 første punktum forstås som «skal
EFTAs overvåkingsorgan utpeke en uav
hengig gransker innenfor EFTAs over
våkingsorgan som skal granske saken etter
å ha rådført seg med ESMA.»,
ii) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:
«Granskeren som er utpekt av EFTAs
overvåkingsorgan, skal ikke være innblan
det eller ha vært direkte eller indirekte inn
blandet i tilsynet med eller registreringen
av det berørte kredittvurderingsbyrået, og
skal utføre sine oppgaver uavhengig av
EFTAs overvåkingsorgans kollegium og
ESMAs tilsynsstyre.»,
iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene
«og EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes
etter ordet «ESMAs tilsynsstyre» i nr. 2, 3
og 4,
iv) i nr. 2 tredje ledd skal ordene «og EFTAs
overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet
«ESMA»,
v) når det gjelder EFTA-statene, skal resten av
setningen etter ordene «og 36c,» i nr. 5 lyde:
«EFTAs overvåkingsorgan skal avgjøre
om en eller flere av overtredelsene oppført
i vedlegg III er begått av de personene som

112

Prop. 100 S

2015–2016

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

har vært gjenstand for gransking, og skal i
så fall treffe et tilsynstiltak i samsvar med
artikkel 24 og ilegge et overtredelsesgebyr
i samsvar med artikkel 36a.
EFTAs overvåkingsorgan skal frem
legge for ESMA alle nødvendige opplysnin
ger og saksdokumenter for gjennomføring
av sine forpliktelser i henhold til dette num
mer.»,
vi) i nr. 6 skal ordene «eller EFTAs overvåk
ingsorgans» tilføyes etter ordene «ESMAs
tilsynsstyres»,
vii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet
«ESMA» i nr. 8 forstås som «EFTAs
overvåkingsorgan».
z) I artikkel 24:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom kredittvur
deringsbyrået er etablert i en EFTA-stat,
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter
ordene «ESMAs tilsynsstyre»,
ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene
«ESMAs tilsynsstyre» i nr. 2 og 4 forstås
som «EFTAs overvåkingsorgan»,
iii) i nr. 4 skal ordene «ESMAs beslutning»
erstattes av ordene «ESMAs eller, der det
er relevant, EFTAs overvåkingsorgans
beslutning»,
iv) i nr. 5 skal nye ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgan skal uten
unødig opphold underrette det berørte
kredittvurderingsbyrået som er etablert i
en EFTA-stat, om enhver beslutning som
treffes i henhold til nr. 1, og skal meddele
den til vedkommende myndigheter og
vedkommende sektormyndigheter, Kom
misjonen, ESMA, EBA og EIOPA. ESMA
skal offentliggjøre enhver slik beslutning
på sitt nettsted innen ti virkedager fra den
datoen da den ble truffet. EFTAs overvåk
ingsorgan skal også offentliggjøre alle
sine egne beslutninger på sitt nettsted
innen ti virkedager fra den datoen da de
ble truffet.
Når det offentliggjøres en beslutning
som nevnt i nr. 3, skal EFTAs overvåknings
organ og ESMA også offentliggjøre at det
berørte kredittvurderingsbyrået har rett til
å bringe beslutningen inn for EFTA-dom
stolen og eventuelt at en slik framgangs
måte er innledet, med angivelse av at saker
reist for EFTA-domstolen skal ikke ha opp
settende virkning, samt at EFTA-domstolen
har mulighet til å beslutte at gjennomføring
av den påklagede beslutningen skal utset
tes i samsvar med artikkel 40 i avtalen mel

lom EFTA-statene om opprettelse av et
overvåkningsorgan og en domstol.».
za) I artikkel 25:
i) i nr. 1 skal nye ledd lyde:
«Før ESMAs tilsynsstyre utarbeider et
utkast for EFTAs overvåkingsorgan i henhold til artikkel 24 nr. 1, skal det gi de per
sonene saken gjelder, mulighet til å bli hørt
om resultatene. ESMAs tilsynsstyre skal
basere sine utkast bare på de resultatene
som de personene saken gjelder, har hatt
mulighet til å uttale seg om.
EFTAs overvåkingsorgan skal basere
sine beslutninger i henhold til artikkel 24
nr. 1 bare på de resultatene som de perso
nene saken gjelder, har hatt mulighet til å
uttale seg om.
Tredje og fjerde ledd får ikke anven
delse dersom hastetiltak er nødvendige for
å hindre at finanssystemet påføres betyde
lige og umiddelbar skade. I slike tilfeller
kan EFTAs overvåkingsorgan treffe en
midlertidig beslutning og gi de berørte per
soner mulighet til å bli hørt av ESMAs til
synsstyre så snart som mulig etter at
beslutningen er truffet.»,
ii) ordene «ESMAs saksmappe» i nr. 2 skal for
stås som «ESMAs og EFTAs overvåkings
organs saksmappe».
zb) I artikkel 26 og 27 nr. 1 skal ordene «EFTAs
overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet
«ESMA».
zc) I artikkel 27 nr. 2 skal ordene «eller EFTAs
overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet
«ESMA».
zd) I artikkel 30:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er relevant,
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes foran
ordene «delegere særlige tilsynsopp
gaver»,
ii) i nr. 2, 3 og 4 skal ordene «eller, dersom det
er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» til
føyes etter ordet «ESMA»,
iii) nytt nr. 5 skal lyde:
«5. Før delegering av oppgaver skal EFTAs
overvåkingsorgan og ESMA rådføre
seg med hverandre.».
ze) I artikkel 31:
i) i nr. 1 annet ledd skal ordene «eller, der det
er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» til
føyes etter ordet «ESMA»,
ii) i nr. 2 skal ordene «eller, der det er relevant,
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter
ordene «kan vedkommende meldermyn
dighet […] anmode om at ESMA»,
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ii) i nr. 2 skal nytt ledd lyde:
«Dersom anmodningen fra vedkom
mende myndighet i en medlemsstat gjelder
et kredittvurderingsbyrå etablert i en
EFTA-stat, skal ESMA uten unødig opphold
rådføre seg med EFTAs overvåkings
organ.».
zf) I artikkel 32:
i) i nr. 1 skal ordene «, EFTAs overvåkings
organ» tilføyes etter første forekomst av
ordet «ESMA»,
ii) i nr. 1 skal ordene «, for EFTAs overvåk
ingsorgan» tilføyes etter annen forekomst
av ordet «ESMA»,
iii) i nr. 1 skal ordene «, eller EFTAs overvåk
ingsorgan» tilføyes etter tredje forekomst
av ordet «ESMA»,
iv) i nr. 2 skal ordene «, EFTAs overvåkings
organ» tilføyes etter ordet «ESMA».
zg) I artikkel 35a nr. 6 skal ordene «eller EFTAs
overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet
«ESMA».
zh) I artikkel 36a:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom kredittvur
deringsbyrået er etablert i en EFTA-stat,
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter
ordene «ESMAs tilsynsstyre» og «ESMA»,
ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet
«ESMA» i nr. 2 forstås som «EFTAs
overvåkingsorgan».
zi) I artikkel 36b:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom vedkom
mende kredittvurderingsbyrå eller person
er etablert i en EFTA-stat, EFTAs overvåk
ingsorgan» tilføyes etter ordene «ESMAs
tilsynsstyre»,
ii) i nr. 4 skal ordene «eller, dersom det er rele
vant, EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes
etter ordet «ESMAs beslutning».
zj) I artikkel 36c:
i) i nr. 1 skal nye ledd lyde:
«Før ESMAs tilsynsstyre utarbeider et
utkast for EFTAs overvåkingsorgan i henhold til artikkel 36a eller artikkel 36b nr. 1
bokstav a)–d), skal det gi de personene
saken gjelder, mulighet til å bli hørt om
resultatene. ESMAs tilsynsstyre skal
basere sine utkast bare på de resultatene
som de personene saken gjelder, har hatt
mulighet til å uttale seg om.
EFTAs overvåkingsorgan skal basere
sine beslutninger i henhold til artikkel 36a
eller artikkel 36b nr. 1 bokstav a) –d) bare

på de resultatene som de personene saken
gjelder, har hatt mulighet til å uttale seg
om.»,
ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordene
«ESMAs saksmappe» i nr. 2 forstås som
«ESMAs og EFTAs overvåkingsorgans
saksmappe».
zk) I artikkel 36d:
i) i nr. 1 tilføyes følgende:
«EFTAs overvåkingsorgan skal også
offentliggjøre alle overtredelsesgebyrer og
tvangsmulkter som er ilagt i henhold til
artikkel 36a og 36b, på de vilkår som er fast
satt i dette nr. med hensyn til ESMAs offent
liggjøring av overtredelsesgebyrer og
tvangsmulkter.»,
ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet
«ESMA» i nr. 3 forstås som «EFTAs
overvåkingsorgan»,
iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet
«Den europeiske unions domstol» i nr. 3
forstås som «EFTA-domstolen»,
iv) i nr. 4 skal nytt ledd lyde:
«EFTA-statenes faste komité skal
avgjøre fordelingen av beløpene for over
tredelsesgebyr og tvangsmulkter innkrevd
av EFTAs overvåkingsorgan.».
zl) Artikkel 40a får ikke anvendelse for EFTA-sta
tene.
zm) I vedlegg IV del I nr. 7 og del II nr. 3 skal
ordene «eller, der det er relevant, EFTAs over
våkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».»
Artikkel 2
Teksten til forordning (EU) nr. 513/2011 og (EU)
nr. 462/2013 på islandsk og norsk, som skal kunn
gjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions
tidende, skal gis gyldighet.
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft […], forutsatt at
EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter
avtalens artikkel 103 nr. 14, eller den dag EØS
komiteens beslutning nr. …/…av5 [som innlem
mer forordning (EU) nr. 1095/2010] trer i kraft,
alt etter hva som inntreffer sist.

4
5

[Ingen forfatningsmessige krav angitt.] [Forfatningsretts
lige krav angitt.]
Ennå ikke kunngjort.
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Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende.
Utferdiget i Brussel, […]
For EØS-komiteen
Formann
Erklæring fra EFTA-statene i forbindelse med EØS
komiteens beslutning nr. …/… som innlemmer
forordning (EU) nr. 513/2011 og (EU) nr. 462/2013 i
EØS-avtalen
Forordning (EF) nr. 1060/2009, endret ved for
ordning (EU) nr. 513/2011 og (EU) nr. 462/2013,

regulerer særlig behovet for kredittvurderinger
for lovgivningsmessige formål utstedt av kre
dittvurderingsbyråer i tredjestater, fastsetter vilkå
rene for når Kommisjonen kan anerkjenne retts
lige og tilsynsmessige rammer i en tredjestat som
likeverdige med kravene i forordningen, og gir
mulighet for virksomheter i tredjestater til å få til
latelse av ESMA, for å legge til rette for bruk av
deres kredittvurderinger. Innlemmelse av denne
forordning i EØS-avtalen berører ikke EØS-avta
lens virkeområde med hensyn til tredjestatsfor
bindelser.
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Vedlegg 1

EØS-komiteens beslutning nr. av om endring av vedlegg IX
til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)
EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro
peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,
og på følgende bakgrunn:
1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
648/2012 av 4. juli 2012 om OTC-derivater,
sentrale motparter og transaksjonsregistre1
skal innlemmes i EØS-avtalen.
2) I sine konklusjoner2 av 14. oktober 2014 med
hensyn til innlemmelse av EUs forordninger
om de europeiske tilsynsmyndigheter (Euro
pean Supervisory Authorities – ESA) i EØS
avtalen, var EUs og EØS-EFTA-statenes
finans- og økonomiministere positive til den
balanserte løsningen som avtalepartene hadde
funnet, og som tok hensyn til struktur og for
mål i nevnte forordninger og i EØS-avtalen
samt rettslige og politiske begrensninger i EUog EØS-EFTA-statene.
3) EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og økono
miministere understreket at, i samsvar med
EØS-avtalens topilarstruktur, vil EFTAs over
våkingsorgan treffe beslutninger som er rettet
mot vedkommende myndigheter eller mar
kedsaktører i EØS-EFTA-statene. De euro
peiske tilsynsmyndigheter vil ha myndighet til
å gjennomføre tiltak av ikke-bindende karak
ter, også rettet mot vedkommende myndig
heter og markedsaktører i EØS-EFTA-statene.
Forut for tiltak på den ene eller andre side vil
det, i den grad det er hensiktsmessig, være
rådføring, koordinering eller utveksling av
opplysninger mellom de europeiske tilsyns
myndighetene og EFTAs overvåkingsorgan.
4) For å sikre at det dras nytte av de europeiske
tilsynsmyndigheters ekspertise i prosessen,
og at det er samsvar i praksis mellom de to
pilarene, vil EFTAs overvåkingsorgans enkelt
beslutninger og formelle uttalelser rettet mot
en eller flere individuelle vedkommende
1
2

EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1.
Rådskonklusjoner – EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og
økonomiministere, 14178/1/14 REV 1.

myndigheter eller markedsaktører i en EØSEFTA-stat, treffes basert på utkast utarbeidet
av den relevante europeiske tilsynsmyndighet.
Dermed bevares de viktigste fordelene med til
syn av en enkelt myndighet. Disse prinsippene
får særlig anvendelse ved ESMAs direkte til
syn med transaksjonsregistre.
5) Avtalepartene er enige om at denne beslutning
gjennomfører overenskomsten som er gjen
speilet i nevnte konklusjoner, og at den derfor
bør tolkes i tråd med de prinsipper som de
inneholder.
6) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende
endringer:
1. I nr. 16b (europaparlaments- og rådsdirektiv
98/26/EF) skal nytt strekpunkt lyde:
«– 32012 R 0648: Europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli
2012 (EUT L 201 av 27.7.2012, s. 1).»
2. Etter nr. 31bb (europaparlaments- og rådsfor
ordning (EU) nr. 236/2012) skal nytt nr. 31bc
lyde:
«31bc. 32012 R 0648: Europaparlaments
og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 av 4.
juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (EUT L 201
av 27.7.2012, s. 1).
Forordningens bestemmelser skal for
denne avtales formål gjelde med følgende
tilpasning:
a) Uten at det berører bestemmelsene i
EØS-avtalens protokoll 1, og dersom
ikke annet er fastsatt i avtalen, skal
betydningen av ordene «medlems
stat(er)» og «vedkommende myndig
heter» også omfatte, i tillegg til den
betydning de har i forordningen, hen
holdsvis EFTA-statene og deres ved
kommende myndigheter.
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b) Dersom ikke annet er fastsatt i denne
avtale, skal Den europeiske verdipapirog markedstilsynsmyndighet (ESMA)
og EFTAs overvåkingsorgan samar
beide, utveksle opplysninger og rådføre
seg med hverandre i henhold til denne
forordning, særlig før tiltak settes i verk.
Dette omfatter særlig plikten til å over
sende, uten unødig opphold, de opplys
ninger hvert organ trenger for å utføre
sine oppgaver i henhold til denne forord
ning, som ESMAs utarbeiding av utkast,
som fastsatt i bokstav d). Dette gjelder
også, blant annet, opplysninger mottatt
av det ene eller det andre organet som et
resultat av registreringssøknader eller
svar på anmodninger om opplysninger
sendt til markedsaktører, eller innhentet
av det ene eller det andre organet under
undersøkelser eller stedlige tilsyn.
Uten at det berører EØS-avtalens
artikkel 109 skal ESMA og EFTAs over
våkingsorgan utveksle søknader, opp
lysninger, klager eller anmodninger
som faller inn under vedkommende
organs myndighet.
Dersom det oppstår uenighet mel
lom ESMA og EFTAs overvåkingsor
gan med hensyn til håndheving av for
ordningens bestemmelser, skal ESMAs
formann og EFTAs overvåkingsorgan
kollegium, idet de tar hensyn til sakens
presserende karakter, uten unødvendig
forsinkelse, komme sammen på et møte
for å komme fram til enighet. Dersom
de ikke kommer fram til enighet, kan
ESMAs formann og EFTAs overvåk
ingsorgan kollegium anmode avtalepar
tene om å bringe saken inn for EØS
komiteen, som skal behandle den i sam
svar med artikkel 111 i EØS-avtalen
som skal få tilsvarende anvendelse, så
langt det passer. I samsvar med artikkel
2 i EØS-komiteens beslutning nr. 1/94
av 8. februar 1994 om fastsettelse av
EØS-komiteens forretningsorden (EFT
L 85 av 30.3.1994, s. 60) kan en avtale
part be om at det uten opphold innkalles
til møte dersom det haster meget. Uten
hensyn til dette ledd kan en avtalepart
til enhver tid på eget initiativ bringe
saken inn for EØS-komiteen i samsvar
med artikkel 5 eller 111 i EØS-avtalen.
c) Betydningen av henvisninger til
«ESSBs medlemmer» eller til «sentral

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

banker» skal også omfatte, i tillegg til
den betydning de har i forordningen,
EFTA-statenes nasjonale sentralbanker,
unntatt med hensyn til Liechtenstein,
som nevnte henvisninger ikke får
anvendelse for.
Beslutninger, midlertidige beslutninger,
underretninger, enkle anmodninger,
oppheving av beslutninger og andre til
tak fra EFTAs overvåkingsorgan i sam
svar med artikkel 56 nr. 2, 58 nr. 1, 61 nr.
1, 62 nr. 3, 63 nr. 4, 64 nr. 5, 65 nr. 1, 66 nr.
1, 71 og 73 nr. 1 skal uten unødig opphold
treffes basert på utkast utarbeidet av
ESMA på eget initiativ eller etter anmod
ning fra EFTAs overvåkingsorgan.
I artikkel 4 nr. 2 bokstav a), artikkel 7 nr.
5 og artikkel 11 nr. 6 og 10 skal ordene
«eller, der det er relevant, EFTAs over
våkingsorgan» tilføyes etter ordet
«ESMA».
I artikkel 6 nr. 2 bokstav c) skal ordene
«i Unionen og, dersom de ikke er de
samme, i EFTA-statene» tilføyes etter
ordene «får virkning».
I artikkel 9 nr. 1 og 11 nr. 3, når det gjel
der EFTA-statene, skal ordene «16.
august 2012» forstås som «den dag
EØS-komiteens beslutning nr. …/… av
… trer i kraft [denne beslutning].».
I artikkel 12 nr. 2, når det gjelder EFTA
statene, skal ordene «innen 17. februar
2013» forstås som «innen seks måneder
etter at EØS-komiteens beslutning nr.
…/… av … [denne beslutning] trådte i
kraft».
I artikkel 17:
i) i nr. 4 og i nr. 5 første ledd skal
ordene «eller, der det er relevant,
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes
etter ordet «ESMA»,
ii) i nr. 5 skal ordet «unionsretten»
erstattes med ordene «EØS-avta
len».
I artikkel 18 og 25 skal ordet «unions
valutaene» erstattes med ordene «de
offisielle valutaene til EØS-avtalens
avtaleparter».
I artikkel 55 nr. 1 skal ordene «eller, der
som transaksjonsregisteret er etablert i
en EFTA-stat, hos EFTAs overvåkings
organ» tilføyes etter ordet «ESMA».
I artikkel 56:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom
transaksjonsregisteret er etablert i
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en EFTA-stat, til EFTAs overvåk
ingsorgan» tilføyes etter ordet
«ESMA»,
ii) i nr. 2 skal ordene «eller, der det er
relevant, EFTAs overvåkingsorgan»
tilføyes etter ordet «ESMA».
m) I artikkel 57 skal ordene «eller, der det
er relevant, EFTAs overvåkingsorgan»
tilføyes etter ordet «ESMA».
n) I artikkel 58 skal ordene «eller, der det
er relevant, EFTAs overvåkingsorgan»
tilføyes etter ordet «ESMA».
o) I artikkel 59:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er
relevant, EFTAs overvåkingsorgan»
tilføyes etter ordet «ESMA»,
ii) nr. 2 skal lyde:
«ESMA og EFTAs overvåkings
organ skal underrette hverandre og
Kommisjonen om enhver beslutning
som er truffet i samsvar med nr. 1.».
p) I artikkel 60 skal ordene «eller EFTAs
overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet
«ESMA».
q) I artikkel 61:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom
transaksjonsregistre eller tilknyttet
tredjemann som transaksjonsregis
tre har utkontraktert driftsfunksjo
ner eller -virksomhet til, er etablert i
en EFTA-stat, EFTAs overvåkings
organ,» tilføyes etter første fore
komst av ordet «ESMA»,
ii) i nr. 2, 3 og 5, når det gjelder EFTA
statene, skal ordet «ESMA» forstås
som «EFTAs overvåkingsorgan»,
iii) når det gjelder EFTA-statene, skal
nr. 3 bokstav g) lyde:
«opplyse om retten til å bringe
beslutningen inn for EFTA-domsto
len i samsvar med artikkel 36 i avta
len mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og
en domstol.»,
iv) i nr. 5 skal nytt ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgan skal
uten unødig opphold videresende
opplysninger mottatt i henhold til
denne artikkel til ESMA.».
r) I artikkel 62:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom personen som er gjenstand for gran
sking, er etablert i en EFTA-stat,
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes
etter ordet «ESMA»,

ii) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:
«Tjenestemenn og andre perso
ner med fullmakt fra ESMA skal ha
myndighet til å bistå EFTAs overvåkningsorgan i utføringen av sine
oppgaver i henhold til denne artik
kel, og ha rett til å delta i granskin
ger etter anmodning fra ESMA.»,
iii) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordet «ESMA» i nr. 2, 3 og 4 og nr. 6
første og annet punktum forstås som
«EFTAs overvåkingsorgan»,
iv) når det gjelder EFTA-statene, skal
nr. 3 annet punktum lyde:
«Beslutningen skal angi gran
skingens gjenstand og formål, de
tvangsmulktene som er fastsatt i
artikkel 66, og retten til å bringe
beslutningen inn for EFTA-domstolen i samsvar med artikkel 36 i avta
len mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og
en domstol.»,
v) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «ESMAs saksmappe» i nr. 6
tredje punktum forstås som
«ESMAs og EFTAs overvåkings
organs saksmappe»,
vi) når det gjelder EFTA-statene, skal
nr. 6 fjerde punktum lyde:
«Lovligheten av EFTAs overvåk
ingsorgans beslutning kan innkla
ges bare for EFTA-domstolen i sam
svar med avtalen mellom EFTA-sta
tene om opprettelse av et
overvåkingsorgan og en domstol.».
s) I artikkel 63:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom de
juridiske personene er etablert i en
EFTA-stat, EFTAs overvåkings
organ» tilføyes etter ordet «ESMA»,
ii) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgan skal
uten unødig opphold videresende
opplysninger innhentet henhold til
denne artikkel til ESMA.»,
iii) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordet «ESMA» i nr. 2–7 og nr. 9 før
ste, annet og tredje punktum forstås
som «EFTAs overvåkingsorgan»,
iv) i nr. 2 skal nytt ledd lyde:
«Tjenestemenn og andre perso
ner med fullmakt fra ESMA skal ha
myndighet til å bistå EFTAs over
våkningsorgan i utføringen av sine
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oppgaver i henhold til denne artik
kel, og ha rett til å delta i stedlige til
syn etter anmodning fra ESMA.»,
v) når det gjelder EFTA-statene, skal
nr. 4 annet punktum lyde:
«Beslutningen skal angi gran
skingens gjenstand og formål, fast
sette datoen da den skal innledes og
angi de tvangsmulktene som er fast
satt i artikkel 66, samt retten til å
bringe beslutningen inn for EFTA
domstolen i samsvar med artikkel
36 i avtalen mellom EFTA-statene
om opprettelse av et overvåkings
organ og en domstol.»,
vi) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «ESMAs saksmappe» i nr. 9
fjerde punktum forstås som
«ESMAs og EFTAs overvåkings
organs saksmappe»,
vii) når det gjelder EFTA-statene, skal
nr. 9 femte punktum lyde:
«Lovligheten av EFTAs over
våkingsorgans beslutning kan innklages bare for EFTA-domstolen i
samsvar med avtalen mellom EFTA
statene om opprettelse av et over
våkingsorgan og en domstol.».
t) I artikkel 64:
i) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «skal ESMA utpeke en uav
hengig gransker innenfor ESMA
som skal granske saken» i nr. 1 første
punktum forstås som «skal EFTAs
overvåkingsorgan utpeke en uavhen
gig gransker innenfor EFTAs overvå
kingsorgan som skal granske saken
etter å ha rådført seg med ESMA.»,
ii) i nr. 1 skal nytt ledd lyde:
«Granskeren som er utpekt av
EFTAs overvåkingsorgan, skal ikke
være innblandet eller ha vært
direkte eller indirekte innblandet i
tilsynet med eller registreringen av
det berørte transaksjonsregisteret,
og skal utføre sine oppgaver uavhen
gig av EFTAs overvåkingsorgans
kollegium og ESMAs tilsynsstyre.»,
iii) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «og EFTAs overvåkings
organ» tilføyes etter ordet «ESMA» i
nr. 2, 3 og 4,
iv) når det gjelder EFTA-statene, skal
resten av setningen etter ordene
«artikkel 67,» i nr. 5 lyde:

«EFTAs overvåkingsorgan skal
avgjøre om en eller flere av overtre
delsene oppført i vedlegg I er begått
av de personene som har vært gjen
stand for gransking, og skal i så fall
treffe et tilsynstiltak i samsvar med
artikkel 73 og ilegge et overtredel
sesgebyr i samsvar med artikkel 65.
EFTAs overvåkingsorgan skal
fremlegge for ESMA alle nødven
dige opplysninger og saksdokumen
ter for gjennomføring av sine forplik
telser i henhold til dette nummer.»,
v) i nr. 6 skal ordene «eller EFTAs overvåkingsorgans» tilføyes etter ordet
«ESMAs»,
vi) i nr. 8, når det gjelder EFTA-statene,
skal ordet «ESMA» forstås som
«EFTAs overvåkingsorgan».
u) I artikkel 65:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom
transaksjonsregisteret er etablert i
en EFTA-stat, EFTAs overvåkings
organ» tilføyes etter ordet «ESMA»,
ii) når det gjelder EFTA-statene skal
ordet «ESMA» i nr. 2 forstås som
«EFTAs overvåkingsorgan».
v) I artikkel 66:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom
transaksjonsregisteret eller den
berørte person er etablert i en
EFTA-stat, EFTAs overvåkings
organ» tilføyes etter ordet «ESMA»,
ii) i nr. 4, når det gjelder EFTA-statene,
skal ordet «ESMA» forstås som
«EFTAs overvåkingsorgan».
w) I artikkel 67:
i) i nr. 1 skal nye ledd lyde:
«Før ESMA utarbeider et utkast
for EFTAs overvåkingsorgan i henhold til artikkel 65 og 66, skal det gi
de personene saken gjelder, mulig
het til å bli hørt om resultatene.
ESMA skal basere sine utkast bare
på de resultatene som de personene
saken gjelder, har hatt mulighet til å
uttale seg om.
EFTAs overvåkingsorgan skal
basere sine beslutninger i henhold
til artikkel 65 og 66 bare på de resul
tatene som de personene saken gjel
der, har hatt mulighet til å uttale seg
om.»,
ii) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «ESMAs saksmappe» i nr. 2
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forstås som «ESMAs og EFTAs
overvåkingsorgans saksmappe»,
iii) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «ESMAs interne forbere
dende dokumenter» i nr. 2 forstås
som «ESMAs og EFTAs over
våkingsorgans interne forbere
dende dokumenter».
x) I artikkel 68:
i) i nr. 1 tilføyes følgende:
«EFTAs overvåkingsorgan skal
også offentliggjøre alle overtredel
sesgebyrer og tvangsmulkter som
er ilagt i henhold til artikkel 65 og
66, på de vilkår som er fastsatt i dette
nr. med hensyn til ESMAs offentlig
gjøring av overtredelsesgebyrer og
tvangsmulkter.»,
ii) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordet «ESMA» i nr. 3 og 4 forstås
som «EFTAs overvåkingsorgan»,
iii) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordene «Europaparlamentet, Rådet»
i nr. 3 forstås som «ESMA og EFTA
statenes faste komité»,
iv) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordet «Domstolen» i nr. 4 forstås
som «EFTA-domstolen»,
v) i nr. 5 skal nytt ledd lyde:
«EFTA-statenes faste komité
skal avgjøre fordelingen av beløpene
for overtredelsesgebyr og tvangs
mulkter innkrevd av EFTAs over
våkingsorgan.».
y) I artikkel 71:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom
transaksjonsregisteret er etablert i
en EFTA-stat, EFTAs overvåkings
organ» tilføyes etter ordet «ESMA»,
ii) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordet «ESMA» i nr. 2 forstås som
«EFTAs overvåkingsorgan»,
iii) i nr. 3 annet punktum skal ordene
«eller, dersom transaksjonsregiste
ret er etablert i en EFTA-stat, ikke å
utarbeide et utkast til EFTAs over
våkingsorgan for dette formål» til
føyes etter ordet «registrering».
z) I artikkel 72 nr. 1 skal nye ledd lyde:
«Når det gjelder transaksjonsregis
tere som er etablert i en EFTA-stat, skal
EFTAs overvåkingsorgan innkreve
avgifter på samme grunnlag som avgif
ter innkrevd fra andre transaksjons
registere i samsvar med denne forord

ning og med delegert rettsakt nevnt i
nr. 3.
Beløpene som kreves inn av EFTAs
overvåkingsorgan i samsvar med dette
nummer, skal overføres til ESMA uten
unødig opphold.».
za) I artikkel 73:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, dersom
transaksjonsregisteret er etablert i
en EFTA-stat, EFTAs overvåkings
organ» tilføyes etter ordet «ESMA»,
ii) når det gjelder EFTA-statene, skal
ordet «ESMA» i nr. 2 forstås som
«EFTAs overvåkingsorgan»,
iii) i nr. 3 skal nye ledd lyde:
«EFTAs overvåkingsorgan skal
uten unødig opphold underrette det
berørte transaksjonsregisteret om
enhver beslutning som treffes i henhold til nr. 1, og skal meddele den til
vedkommende myndigheter og til
Kommisjonen. ESMA skal offentlig
gjøre enhver slik beslutning på sitt
nettsted innen ti virkedager fra den
datoen da den ble truffet. EFTAs
overvåkingsorgan skal også offent
liggjøre alle sine egne beslutninger
på sitt nettsted innen ti virkedager
fra den datoen da de ble truffet.
Når det offentliggjøres en beslut
ning som nevnt i nr. 3, skal EFTAs
overvåkningsorgan og ESMA også
offentliggjøre at det berørte kre
dittvurderingsbyrået har rett til å
bringe beslutningen inn for EFTA
domstolen og eventuelt at en slik
framgangsmåte er innledet, med
angivelse av at saker reist for EFTA
domstolen skal ikke ha oppsettende
virkning, samt at EFTA-domstolen
har mulighet til å beslutte at gjen
nomføring av den påklagede beslut
ningen skal utsettes i samsvar med
artikkel 40 i avtalen mellom EFTA
statene om opprettelse av et over
våkningsorgan og en domstol.».
zb) I artikkel 74:
i) i nr. 1 skal ordene «eller, der det er
relevant, EFTAs overvåkingsorgan»
tilføyes foran ordene «delegere sær
lige tilsynsoppgaver»,
ii) i nr. 2–5 skal ordene «eller, dersom
det er relevant, EFTAs overvåkings
organ» tilføyes etter ordet «ESMA»,
iii) nytt nr. 6 skal lyde:
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«6. Før delegering av oppgaver skal
EFTAs overvåkingsorgan og
ESMA rådføre seg med hver
andre.».
zc) Artikkel 75 nr. 2 og 3 og artikkel 76 får
ikke anvendelse.
zd) I artikkel 81 nr. 3, når det gjelder EFTA
statene:
i) i bokstav f) skal ordene «Unionen i
henhold til artikkel 75» forstås som
«den EFTA-stat de er etablert i som
gir gjensidig tilgang til og utveksling
av opplysninger om derivatkontrak
ter i transaksjonsregistre»,
ii) i bokstav i) skal ordene «ESMA i
henhold til artikkel 76» forstås som
«den EFTA-stat de er etablert i som
gir tilgang til opplysninger om deri
vatkontrakter i transaksjonsregis
tre»,
iii) teksten i bokstav j) skal lyde:
«Byrået for samarbeid mellom
energireguleringsmyndigheter,
med forbehold for innholdet i og
ikrafttredelse av EØS-komiteens
beslutning som innlemmer europa
parlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 713/2009 av 13. juli 2009 om opp
rettelse av Byrået for samarbeid
mellom energireguleringsmyndig
heter.».
zf) I artikkel 83 skal ordene «eller EFTAs
overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet
«ESMA».
zg) I artikkel 84 skal ordene «EFTAs over
våkingsorgan» tilføyes etter ordet
«ESMA».
zh) I artikkel 87 nr. 2, når det gjelder EFTA
statene, skal ordene «innen 17. august
2014» forstås som «innen ett år etter at
EØS-komiteens beslutning nr. …/… av
… [denne beslutning] trådte i kraft».
zi) I artikkel 89:
i) i nr. 1 skal nytt ledd etter første ledd
lyde:
«Klareringsplikten fastsatt i
artikkel 4 får i tre år etter at EØS
komiteens beslutning nr. …/… av
… [denne beslutning] trådte i kraft
ikke anvendelse på OTC-derivatkon
trakter som på en objektivt målbar
måte reduserer investeringsrisikoer
som er direkte knyttet til den finansi
elle solvensen for pensjonssystemer

som definert i artikkel 2 nr. 10 som
er etablert i en EFTA-stat. Over
gangsperioden skal også gjelde for
enheter som er etablert med det for
mål å yte kompensasjon til medlem
mer av pensjonssystemer i tilfelle
mislighold.»,
ii) i nr. 3, 5, 6 og 8, når det gjelder
EFTA-statene, skal ordene «er blitt
vedtatt av Kommisjonen» forstås
som «vedtatt av Kommisjonen har
fått anvendelse i EØS»,
iii) i nr. 3, 5, 6 og 8, når det gjelder
EFTA-statene, skal ordene «EØS
komiteens beslutninger som inne
holder» tilføyes etter ordene «ikraft
tredelsesdatoen for alle».
zj) I vedlegg I del IV bokstav a) og c) og
vedlegg II del I bokstav g) og del II bok
stav c) skal ordene «eller, der det er
relevant, EFTAs overvåkingsorgan» til
føyes etter ordet «ESMA».»
Artikkel 2
Teksten til forordning (EU) nr. 648/2012 på
islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-til
legget til Den europeiske unions tidende, skal gis
gyldighet.
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft […], forutsatt at alle
meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1
er inngitt3, eller på den dag EØS-komiteens
beslutning nr. …/… av …4 [som innlemmer
ESMA-forordning (EU) nr. 1095/2010] trer i kraft,
alt etter hva som inntreffer sist.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende.
Utferdiget i Brussel, […]
For EØS-komiteen
Formann
3
4

[Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsretts
lige krav angitt.]
Ennå ikke kunngjort.
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Vedlegg 1

EØS-komiteens beslutning nr. av om endring av vedlegg IX
til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)
EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro
peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,
og på følgende bakgrunn:
1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
236/2012 av 14. mars 2012 om shortsalg og
visse sider ved kredittbytteavtaler1 skal inn
lemmes i EØS-avtalen.
2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 826/
2012 av 29. juni 2012 om utfylling av europa
parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/
2012 med hensyn til tekniske reguleringsstan
darder for krav til melding og offentliggjøring
av korte nettoposisjoner, de nærmere opplys
ninger som skal oversendes til Den euro
peiske verdipapir- og markedstilsynsmyndig
het om korte nettoposisjoner, og metoden for
beregning av omsetning for å bestemme
hvilke aksjer som skal unntas2 skal innlemmes
i EØS-avtalen.
3) Kommisjonens
gjennomføringsforordning
(EU) nr. 827/2012 av 29. juni 2012 om tek
niske gjennomføringsstandarder for metodene
for offentliggjøring av nettoposisjoner i aksjer,
for formatet på opplysningene som skal over
sendes til Den europeiske verdipapir- og
markedstilsynsmyndighet om korte nettoposi
sjoner, for typer av avtaler, ordninger og tiltak
for tilstrekkelig å sikre at aksjer eller statspapi
rer er tilgjengelige for oppgjør, samt for dato
og periode for å bestemme hovedhandelsplas
sen for en aksje i henhold til europaparla
ments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012
om shortsalg og visse sider ved kredittbytteav
taler3 skal innlemmes i EØS-avtalen.
4) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 918/
2012 av 5. juli 2012 om utfylling av europaparla
ments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012
om shortsalg og visse sider ved kredittbytteav
taler med hensyn til definisjoner, beregning av

korte nettoposisjoner, dekkede kredittbytteav
taler for statspapirer, terskler for melding, lik
viditetsterskler for oppheving av begrens
ninger, betydelige verdifall for finansielle
instrumenter og uønskede hendelser4 skal
innlemmes i EØS-avtalen.
5) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 919/
2012 av 5. juli 2012 om utfylling av europaparla
ments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012
om shortsalg og visse sider ved kredittbytteav
taler med hensyn til tekniske reguleringsstan
darder for metoden for beregning av verdifall
for likvide aksjer og andre finansielle instru
menter5 skal innlemmes i EØS-avtalen.
6) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/97
av 17. oktober 2014 om retting av delegert for
ordning (EU) nr. 918/2012 med hensyn til
meldingen om betydelige korte nettoposisjo
ner i statspapirer6 skal innlemmes i EØS-avta
len.
7) I sine konklusjoner7 av 14. oktober 2014 med
hensyn til innlemmelse av EUs forordninger
om de europeiske tilsynsmyndigheter (Euro
pean Supervisory Authorities – ESA) i EØS
avtalen understreket EUs og EØS-EFTA-state
nes finans- og økonomiministere at, i samsvar
med EØS-avtalens topilarstruktur, vil EFTAs
overvåkingsorgan treffe beslutninger som er
rettet mot henholdsvis vedkommende myndig
heter eller markedsaktører i EØS-EFTA-sta
tene. De europeiske tilsynsmyndigheter vil ha
myndighet til å gjennomføre tiltak av ikke-bin
dende karakter, også rettet mot vedkom
mende myndigheter og markedsaktører i
EØS-EFTA-statene. Forut for tiltak på den ene
eller andre side vil det, i den grad det er hen
siktsmessig, være rådføring, koordinering
eller utveksling av opplysninger mellom de

4
5

1
2
3

EUT L 86 av 24.3.2012, s. 1.
EUT L 251 av 18.9.2012, s. 1.
EUT L 251 av 18.9.2012, s. 11.

6
7

EUT L 274 av 9.10.2012, s. 1.
EUT L 274 av 9.10.2012, s. 16.
EUT L 16 av 23.1.2015, s. 22.
Rådskonklusjoner – EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og
økonomiministere, 14178/1/14 REV 1.
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europeiske tilsynsmyndighetene og EFTAs
overvåkingsorgan.
8) I forordning (EU) nr. 236/2012 angis det i
hvilke tilfeller og under hvilke vilkår Den euro
peiske verdipapir- og markedstilsynsmyndig
het (ESMA) kan midlertidig forby eller
begrense visse typer finansvirksomhet, i sam
svar med artikkel 9 nr. 5 i europaparlamentsog rådsforordning (EU) nr. 1095/20108. Med
hensyn til EØS-avtalen skal denne myndighet
utøves av EFTAs overvåkingsorgan når det
gjelder EFTA-statene, i samsvar med nr. 31i i
EØS-avtalens vedlegg IX og på de vilkår som
der er beskrevet. For å sikre at det dras nytte
av ESMAs ekspertise i prosessen og at det er
samsvar i praksis mellom de to pilarene i EØS,
vil EFTAs overvåkingsorgans beslutninger
treffes basert på utkast utarbeidet av ESMA.
Dermed bevares de viktigste fordelene med til
syn av en enkelt myndighet. Avtalepartene er
enige om at denne beslutning gjennomfører
overenskomsten som gjenspeiles i konklusjo
nene av 14. oktober 2014.
9) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –

c)
d)

TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg IX etter nr. 29e (kommi
sjonsforordning (EF) nr. 1569/2007) skal nye nr.
31bb–31bbe lyde:
«29f. 32012 R 0236: Europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 236/2012 av 14. mars
2012 om shortsalg og visse sider ved kreditt
bytteavtaler (EUT L 86 av 24.3.2012, s. 1).
Forordningens bestemmelser skal for
denne avtales formål gjelde med følgende til
pasning:
a) Uten at det berører bestemmelsene i EØS
avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet
er fastsatt i avtalen, skal betydningen av
ordene «medlemsstat(er)» og «vedkom
mende myndigheter» også omfatte, i tillegg
til den betydning de har i forordningen,
henholdsvis EFTA-statene og deres ved
kommende myndigheter.
b) Dersom ikke annet er fastsatt i denne
avtale, skal Den europeiske verdipapir- og
markedstilsynsmyndighet (ESMA) og
EFTAs overvåkingsorgan samarbeide,
utveksle opplysninger og rådføre seg med
8

EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.

e)
f)
g)

hverandre i henhold til denne forordning,
særlig før tiltak settes i verk.
I artikkel 23 nr. 4 tredje ledd skal ordene
«eller, der det er relevant, EFTAs over
våkingsorgan» tilføyes etter ordet «ESMA».
I artikkel 28:
i) i nr. 1 første ledd skal ordene «eller, når
det gjelder EFTA-statene, EFTAs over
våkingsorgan» tilføyes etter ordet
«ESMA»,
ii) i nr. 1 annet ledd, i nr. 2, 3, 5, 6, 8, 10 og
11 og i nr. 7 bokstav b) skal ordene
«eller, der det er relevant, EFTAs over
våkingsorgan» tilføyes etter ordet
«ESMA»,
iii) i nr. 3 skal ordene «uten å avgi
uttalelsen» erstattes med ordene «uten
at ESMA avgir uttalelsen»,
iv) i nr. 4 skal nytt ledd lyde:
«I saker som gjelder EFTA-statene,
skal ESMA rådføre seg med ESRB eller
ved behov andre relevante myndigheter
før den utarbeider et utkast i samsvar
med forordning (EU) nr. 1095/2010
artikkel 9 nr. 5 med sikte på en beslut
ning av EFTAs overvåkingsorgan i henhold til nr. 1. Den skal videreformidle
mottatte merknader til EFTAs over
våkingsorgan.»,
v) i nr. 7 skal ordene «alle beslutninger»
forstås som «alle sine beslutninger»,
vi) i nr. 7 skal ordene «. EFTAs over
våkingsorgan skal på sitt nettsted
offentliggjøre meldinger om alle sine
beslutninger om å innføre eller forlenge
et tiltak nevnt i nr. 1. En henvisning til
EFTAs overvåkingsorgans offentlig
gjøring av meldingen skal publiseres på
ESMAs nettsted» tilføyes etter ordene
«nr. 1»,
vii) i nr. 9 skal ordene «eller, når det gjelder
tiltak som er truffet av EFTAs over
våkingsorgan, når meldingen er offent
liggjort på EFTAs overvåkingsorgans
nettsted,» tilføyes etter ordene «ESMAs
nettsted».
I artikkel 31 skal ordene «, EFTA-statenes
faste komité,» tilføyes etter ordet «myndig
heter».
I artikkel 32, når det gjelder EFTA-statene,
skal ordene «, EFTAs overvåkingsorgan»
tilføyes etter ordet «ESMA».
I artikkel 36, når det gjelder EFTA-statene,
skal ordene «og EFTAs overvåkingsorgan»
tilføyes etter ordet «ESMA».
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h) I artikkel 37 nr. 3 skal ordene «eller, der det
er relevant, EFTAs overvåkingsorgan» til
føyes etter ordene «rimelig at ESMA».
i) I artikkel 46, når det gjelder EFTA-statene:
i) nr. 1 får ikke anvendelse,
ii) i nr. 2 skal ordene «25. mars 2012» for
stås som «den dag EØS-komiteens
beslutning nr. …/… av … trer i kraft
[denne beslutning].».
29fa. 32012 R 0826: Delegert kommisjonsfor
ordning (EU) nr. 826/2012 av 29. juni 2012 om
utfylling av europaparlaments- og rådsforord
ning (EU) nr. 236/2012 med hensyn til tek
niske reguleringsstandarder for krav til mel
ding og offentliggjøring av korte nettoposi
sjoner, de nærmere opplysninger som skal
oversendes til Den europeiske verdipapir- og
markedstilsynsmyndighet om korte nettoposi
sjoner, og metoden for beregning av omset
ning for å bestemme hvilke aksjer som skal
unntas (EUT L 251 av 18.9.2012, s. 1).
29fb. 32012 R 0827: Kommisjonens gjennomfø
ringsforordning (EU) nr. 827/2012 av 29. juni
2012 om tekniske gjennomføringsstandarder
for metodene for offentliggjøring av nettoposi
sjoner i aksjer, for formatet på opplysningene
som skal oversendes til Den europeiske verdi
papir- og markedstilsynsmyndighet om korte
nettoposisjoner, for typer av avtaler, ordninger
og tiltak for tilstrekkelig å sikre at aksjer eller
statspapirer er tilgjengelige for oppgjør, samt
for dato og periode for å bestemme hovedhan
delsplassen for en aksje i henhold til europapar
laments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012
om shortsalg og visse sider ved kredittbytteav
taler (EUT L 251 av 18.9.2012, s. 11).
29fc. 32012 R 0918: Delegert kommisjonsfor
ordning (EU) nr. 918/2012 av 5. juli 2012 om
utfylling av europaparlaments- og rådsforord
ning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og visse
sider ved kredittbytteavtaler med hensyn til
definisjoner, beregning av korte nettoposisjo
ner, dekkede kredittbytteavtaler for statspapi
rer, terskler for melding, likviditetsterskler for
oppheving av begrensninger, betydelige verdi
fall for finansielle instrumenter og uønskede
hendelser (EUT L 274 av 9.10.2012, s. 1),
endret ved:

–

32015 R 0097: Delegert kommisjonsfor
ordning (EU) 2015/97 av 17. oktober 2014
(EUT L 16 av 23.1.2015, s. 22).
29fd. 32012 R 0919: Delegert kommisjonsfor
ordning (EU) nr. 919/2012 av 5. juli 2012 om
utfylling av europaparlaments- og rådsforord
ning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og visse
sider ved kredittbytteavtaler med hensyn til
tekniske reguleringsstandarder for metoden
for beregning av verdifall for likvide aksjer og
andre finansielle instrumenter (EUT L 274 av
9.10.2012, s. 16).»
Artikkel 2
Teksten til forordning (EU) nr. 236/2012 og dele
gert forordning (EU) nr. 826/2012, (EU) nr. 918/
2012, (EU) nr. 919/2012 og (EU) 2015/97 og gjen
nomføringsforordning (EU) nr. 827/2012 på
islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-til
legget til Den europeiske unions tidende, skal gis
gyldighet.
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft […], forutsatt at alle
meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1
er inngitt9, eller på den dag EØS-komiteens
beslutning nr. …/… av …10 [som innlemmer
ESMA-forordning (EU) nr. 1095/2010] trer i kraft,
alt etter hva som inntreffer sist.
Artikkel 4
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende.
Utferdiget i Brussel, […]
For EØS-komiteen
Formann

9
10

[Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsretts
lige krav angitt.]
Ennå ikke kunngjort.
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Vedlegg 1

EØS-komiteens beslutning nr. av om endring av vedlegg IX
til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)
EØS-KOMITEEN HAR –
under henvisning til avtalen om Det euro
peiske økonomiske samarbeidsområde, heretter
kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,
og på følgende bakgrunn:
1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/
EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative
investeringsfond og om endring av direktiv
2003/41/EF og 2009/65/EF og forordning
(EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/20101
skal innlemmes i EØS-avtalen.
2) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 231/
2013 av 19. desember 2012 om utfylling av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/
EU når det gjelder unntak, allmenne driftsvil
kår, depotmottakere, finansiell giring, åpenhet
og tilsyn2 skal innlemmes i EØS-avtalen.
3) Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 694/
2014 av 17. desember 2013 om utfylling av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/
EU med hensyn til tekniske reguleringsstan
darder for å fastsette typer av forvaltere av
alternative investeringsfond3 skal innlemmes i
EØS-avtalen.
4) Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/
514 av 18. desember 2014 om de opplysninger
vedkommende myndigheter skal oversende til
Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns
myndighet i henhold til artikkel 67 nr. 3 i euro
paparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU4
skal innlemmes i EØS-avtalen.
5) Kommisjonens
gjennomføringsforordning
(EU) nr. 447/2013 av 15. mai 2013 om fastset
telse av framgangsmåten for AIF-forvaltere
som velger å bli omfattet av europaparlamentsog rådsdirektiv 2011/61/EU5 skal innlemmes i
EØS-avtalen.
6) Kommisjonens
gjennomføringsforordning
(EU) nr. 448/2013 av 15. mai 2013 om fastset
1
2
3
4
5

EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1.
EUT L 83 av 22.3.2013, s. 1.
EUT L 183 av 24.6.2014, s. 18.
EUT L 82 av 27.3.2015, s. 5.
EUT L 132 av 16.5.2013, s. 1.

telse av en framgangsmåte for å bestemme
referansemedlemsstaten for en AIF-forvalter
etablert i en tredjestat i henhold til europapar
laments- og rådsdirektiv 2011/61/EU6 skal
innlemmes i EØS-avtalen.
7) I sine konklusjoner7 av 14. oktober 2014 med
hensyn til innlemmelse av EUs forordninger
om de europeiske tilsynsmyndigheter (Euro
pean Supervisory Authorities – ESA) i EØS
avtalen understreket EUs og EØS-EFTA-state
nes finans- og økonomiministere at, i samsvar
med EØS-avtalens topilarstruktur, vil EFTAs
overvåkingsorgan treffe beslutninger som er
rettet mot henholdsvis vedkommende myndig
heter eller markedsaktører i EØS-EFTA-sta
tene. De europeiske tilsynsmyndigheter vil ha
myndighet til å gjennomføre tiltak av ikke-bin
dende karakter, som å vedta anbefalinger og
ikke-bindende mekling, også rettet mot ved
kommende myndigheter og markedsaktører i
EØS-EFTA-statene. Forut for tiltak på den ene
eller andre side vil det, i den grad det er hen
siktsmessig, være rådføring, koordinering
eller utveksling av opplysninger mellom de
europeiske tilsynsmyndighetene og EFTAs
overvåkingsorgan.
8) I direktiv 2011/61/EU angis det i hvilke tilfel
ler og under hvilke vilkår Den europeiske ver
dipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA)
kan midlertidig forby eller begrense visse
typer finansvirksomhet, i samsvar med artik
kel 9 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforord
ning (EU) nr. 1095/20108. Med hensyn til
EØS-avtalen skal denne myndighet utøves av
EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder
EFTA-statene, i samsvar med nr. 31i i EØS
avtalens vedlegg IX og på de vilkår som der er
beskrevet. For å sikre at det dras nytte av
ESMAs ekspertise i prosessen og at det er
samsvar i praksis mellom de to pilarene i EØS,
6
7
8

EUT L 132 av 16.5.2013, s. 3.
Rådskonklusjoner – EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og
økonomiministere, 14178/1/14 REV 1.
EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.
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vil EFTAs overvåkingsorgans beslutninger
treffes basert på utkast utarbeidet av ESMA.
Dermed bevares de viktigste fordelene med til
syn av en enkelt myndighet. Avtalepartene er
enige om at denne beslutning gjennomfører
overenskomsten som gjenspeiles i konklu
sjonene av 14. oktober 2014.
9) EØS-avtalens vedlegg IX bør derfor endres –
TRUFFET DENNE BESLUTNING:
Artikkel 1
I EØS-avtalens vedlegg IX etter nr. 31bac (kommi
sjonsforordning (EF) nr. 1287/2006) skal nye nr.
31bb–31bbe lyde:
«31bb. 32011 L 0061: Europaparlaments- og
rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om
forvaltere av alternative investeringsfond og
om endring av direktiv 2003/41/EF og 2009/
65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009 og
(EU) nr. 1095/2010 (EUT L 174 av 1.7.2011,
s. 1).
Direktivets bestemmelser skal for denne
avtales formål gjelde med følgende tilpasning:
a) Uten at det berører bestemmelsene i EØS
avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet
er fastsatt i avtalen, skal betydningen av
ordene «medlemsstat(er)» og «vedkom
mende myndigheter» også omfatte, i tillegg
til den betydning de har i direktivet, hen
holdsvis EFTA-statene og deres vedkom
mende myndigheter.
b) Dersom ikke annet er fastsatt i denne
avtale, skal Den europeiske verdipapir- og
markedstilsynsmyndighet (ESMA) og
EFTAs overvåkingsorgan samarbeide,
utveksle opplysninger og rådføre seg med
hverandre i henhold til dette direktiv, sær
lig før tiltak settes i verk.
c) Henvisninger til andre rettsakter i direk
tivet skal få anvendelse i den grad og den
form nevnte rettsakter er innlemmet i
denne avtale.
d) Henvisninger til ESMAs myndighet i henhold til artikkel 19 i europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 i direk
tivet skal forstås som henvisning til EFTAs
overvåkingsorgans myndighet når det gjel
der EFTA-statene i de tilfellene fastsatt i og
i samsvar med nr. 31i i dette vedlegg.
e) Når det gjelder EFTA-statene, skal artikkel
4 nr. 1 bokstav an) lyde:
««spesialforetak for verdipapirisering»
foretak hvis eneste formål er å utføre verdi

papirisering eller verdipapiriseringer i henhold til betydningen definert under, og
annen virksomhet som er hensiktsmessig
for dette formål.
I dette direktiv menes med «verdipapiri
sering» en overføring eller ordning der en
enhet som er atskilt fra initiativtaker eller
forsikrings- eller gjenforsikringsforetaket,
og som er opprettet for eller benyttes til
overføringen eller ordningen, utsteder
finansieringsinstrumenter til investorer, og
ett eller flere av følgende skjer:
a) en eiendel eller en samling av eiendeler,
eller en del av denne, overføres til en
enhet som er atskilt fra initiativtaker og
som er opprettet for eller benyttes til
overføringen eller ordningen, enten ved
overføring av registrert navn eller
eierinteresser i nevnte eiendeler fra ini
tiativtaker eller gjennom indirekte del
taking,
b) kredittrisikoene til en eiendel eller sam
ling av eiendeler, eller en del av denne,
overføres gjennom bruk av kredittderi
vater, garantier eller andre lignende
mekanismer til investorene i finansier
ingsvirkemidlene utstedt av en enhet
som er atskilt fra initiativtaker, og som
er opprettet for eller benyttes til over
føringen eller ordningen,
c) forsikringsrisikoer overføres fra et for
sikrings- eller gjenforsikringsforetak til
en atskilt enhet som er opprettet for
eller benyttes til overføringen eller ord
ningen, enheten finansierer sin ekspo
nering for slike risikoer gjennom utste
delse av finansieringsinstrumenter og
investorenes tilbakebetalingsrett i
nevnte finansieringsinstrumenter er
underordnet enhetens gjenforsikrings
forpliktelser,
Dersom slike finansieringsinstrumenter er
utstedt, representerer de ikke betalingsfor
pliktelsene til initiativtaker eller forsikringseller gjenforsikringsforetaket,»
f) I artikkel 7 nr. 5 skal nytt ledd lyde:
«ESMA skal innlemme i det sentrale
offentlige registeret nevnt i annet ledd,
under samme vilkår, opplysninger om AIF
forvaltere som er godkjent av vedkom
mende myndigheter i en EFTA-stat i henhold til dette direktiv, AIF-er som forvaltes
og/eller markedsføres innen EØS av slike
AIF-forvaltere, samt vedkommende myn
dighet for hver slik AIF-forvalter.»
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g) I artikkel 9 nr. 6 og artikkel 21 nr. 6 bokstav
b), nr. 7 og nr. 17 bokstav b) skal ordet «uni
onsretten» erstattes med ordene «EØS
avtalen».
h) I artikkel 21 nr. 3 bokstav c), når det gjelder
EFTA-statene, skal ordene «21. juli 2011»
forstås som «den dag EØS-komiteens
beslutning nr. …/… av …trer i kraft [denne
beslutning].»
i) I artikkel 43:
i) i nr. 1 skal ordene «i unionsretten» for
stås som «som får anvendelse i henhold
til EØS-avtalen»,
ii) i nr. 2, når det gjelder EFTA-statene,
skal ordene «innen 22. juli 2014» forstås
som «innen 18 måneder etter at EØS
komiteens beslutning nr. …/… av …
[denne beslutning] trådte i kraft».
j) I artikkel 47:
i) i nr. 1 annet ledd og i nr. 2, 8 og 10 skal
ordene «eller, der det er relevant,
EFTAs overvåkingsorgan» tilføyes etter
ordet «ESMA»,
ii) i nr. 3 skal ordene «, EFTAs over
våkingsorgan» tilføyes etter ordet
«ESMA»,
iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet
«ESMA» i nr. 4, 5 og 9 forstås som
«EFTAs overvåkingsorgan»,
iv) i nr. 7 skal nytt ledd lyde:
«I saker som gjelder EFTA-statene,
skal ESMA ved behov rådføre seg med
ESRB eller andre relevante myndig
heter før den utarbeider et utkast i sam
svar med forordning (EU) nr. 1095/
2010 artikkel 9 nr. 5 med sikte på en
beslutning av EFTAs overvåkingsorgan
i henhold til nr. 4. Den skal viderefor
midle mottatte merknader til EFTAs
overvåkingsorgan.».
k) I artikkel 50, når det gjelder EFTA-statene:
i) i nr. 1 skal ordene «, EFTAs over
våkingsorgan» tilføyes etter ordet
«ESMA»,
ii) i nr. 4 første ledd skal ordene «, EFTAs
overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet
«hverandre».
l) I artikkel 61, når det gjelder EFTA-statene,
skal ordene «22. juli 2013» og «22. juli 2017»
forstås som «18 måneder etter at EØS
komiteens beslutning nr. …/… av …
[denne beslutning] trådte i kraft».
31bba. 32013 R 0231: Delegert kommisjons
forordning (EU) nr. 231/2013 av 19. desember
2012 om utfylling av europaparlaments- og

rådsdirektiv 2011/61/EU når det gjelder unn
tak, allmenne driftsvilkår, depotmottakere,
finansiell giring, åpenhet og tilsyn (EUT L 83
av 22.3.2013, s. 1).
Den delegerte forordningens bestemmel
ser skal for denne avtales formål gjelde med
følgende tilpasning:
a) Uten at det berører bestemmelsene i EØS
avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet
er fastsatt i avtalen, skal betydningen av
henvisninger til medlemsstater i «EU» eller
«Unionen» og vedkommende myndigheter
også omfatte, i tillegg til den betydning de
har i den delegerte forordningen, hen
holdsvis EFTA-statene og deres vedkom
mende myndigheter.
b) I artikkel 15, 84, 86 og 99 skal ordet «uni
onsretten» erstattes med ordet «EØS-avta
len».
c) I artikkel 55, når det gjelder EFTA-statene,
skal ordene «1. januar 2011» forstås som
«den dag EØS-komiteens beslutning nr. …/
… av … [denne beslutning] trådte i kraft»
og ordene «31. desember 2014» skal forstås
som «tolv måneder etter at EØS-komiteens
beslutning nr. …/… av … [denne beslut
ning] trådte i kraft.».
d) I artikkel 114 nr. 3 skal ordet «unionsret
ten» erstattes med ordene «lovgivning som
får anvendelse i henhold til EØS-avtalen».
31bbb. 32013 R 0447: Kommisjonens gjen
nomføringsforordning (EU) nr. 447/2013 av
15. mai 2013 om fastsettelse av framgangs
måten for AIF-forvaltere som velger å bli
omfattet av europaparlaments- og rådsdirektiv
2011/61/EU (EUT L 132 av 16.5.2013, s. 1).
31bbc. 32013 R 0448: Kommisjonens gjen
nomføringsforordning (EU) nr. 448/2013 av
15. mai 2013 om fastsettelse av en framgangs
måte for å bestemme referansemedlems
staten for en AIF-forvalter etablert i en tredje
stat i henhold til europaparlaments- og råds
direktiv 2011/61/EU (EUT L 132 av 16.5.2013,
s. 3).
Gjennomføringsforordningens bestemmel
ser skal for denne avtales formål gjelde med
følgende tilpasning:
Uten at det berører bestemmelsene i EØS
avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er
fastsatt i avtalen, skal betydningen av ordene
«medlemsstat(er)»
og
«vedkommende
myndigheter» også omfatte, i tillegg til den
betydning de har i gjennomføringsforord
ningen, henholdsvis EFTA-statene og deres
vedkommende myndigheter.
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31bbd. 32014 R 0694: Delegert kommisjons
forordning (EU) nr. 694/2014 av 17. desember
2013 om utfylling av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2011/61/EU med hensyn til tek
niske reguleringsstandarder for å fastsette
typer av forvaltere av alternative investerings
fond (EUT L 183 av 24.6.2014, s. 18).
31bbe. 32015 R 0514: Delegert kommisjons
forordning (EU) 2015/514 av 18. desember
2014 om de opplysninger vedkommende
myndigheter skal oversende til Den euro
peiske verdipapir- og markedstilsynsmyndig
het i henhold til artikkel 67 nr. 3 i europaparla
ments- og rådsdirektiv 2011/61/EU (EUT L 82
av 27.3.2015, s. 5).
Den delegerte forordningens bestemmel
ser skal for denne avtales formål gjelde med
følgende tilpasning:
Uten at det berører bestemmelsene i EØS
avtalens protokoll 1, og dersom ikke annet er
fastsatt i avtalen, skal betydningen av ordene
«medlemsstat(er)»
og
«vedkommende
myndigheter» også omfatte, i tillegg til den
betydning de har i den delegerte forordningen,
henholdsvis EFTA-statene og deres vedkom
mende myndigheter.»
Artikkel 2
I EØS-avtalens vedlegg IX gjøres følgende
endringer:
1. I nr. 30 (europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/65/EF), 31eb (europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1060/2009) og 31i
(europaparlaments- og rådsforordning (EU)
nr. 1095/2010) tilføyes følgende:
«, endret ved:
– 32011 L 0061: Europaparlaments- og
rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011
(EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).»

2) I nr. 31d (europaparlaments- og rådsdirektiv
2003/41/EF) skal nytt strekpunkt lyde:
«– 32011 L 0061: Europaparlaments- og
rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011
(EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1).»
Artikkel 3
Teksten til direktiv 2011/61/EU og delegert for
ordning (EU) nr. 231/2013, (EU) nr. 694/2014 og
(EU) 2015/514 og gjennomføringsforordning
(EU) nr. 447/2013 og (EU) nr. 448/2013 på
islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-til
legget til Den europeiske unions tidende, skal gis
gyldighet.
Artikkel 4
Denne beslutning trer i kraft […], forutsatt at alle
meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1
er inngitt9, eller på den dag EØS-komiteens
beslutning nr. …/… av …10 [som innlemmer
ESMA-forordning (EU) nr. 1095/2010] trer i kraft,
alt etter hva som inntreffer sist.
Artikkel 5
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avde
lingen av og EØS-tillegget til Den europeiske uni
ons tidende.
Utferdiget i Brussel, […]
For EØS-komiteen
Formann
9
10

[Ingen forfatningsrettslige krav angitt.] [Forfatningsretts
lige krav angitt.]
Ennå ikke kunngjort.
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Vedlegg 3

Uoffisielle oversettelser av utkast til tilpasninger til
enkeltbestemmelser i MiFIR og PRIIPs
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Vedlegg 3

Utkast til EØS-tilpasninger til MiFIR artikkel 40, 41 og 45
og PRIIPs-forordningen artikkel 16
EFTAs forslag til standard fortale:
(*) [I europaparlaments- og rådsforordning (EU)
nr. 236/2012] angis det i hvilke tilfeller og
under hvilke vilkår [Den europeiske verdipa
pir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA)]
kan midlertidig forby eller begrense visse
typer finansvirksomhet, i samsvar med artik
kel 9 nr. 5 i europaparlaments- og rådsforord
ning (EU) nr. [1095]/2010(x). Med hensyn til
EØS-avtalen skal denne myndighet utøves av
EFTAs overvåkingsorgan når det gjelder
EFTA-statene, i samsvar med nr. [31h] i EØS
avtalens vedlegg IX og på de vilkår som der er
beskrevet. For å sikre at det dras nytte av
ESMAs ekspertise i prosessen og at det er
samsvar i praksis mellom de to pilarene i EØS,
vil EFTAs overvåkingsorgans beslutninger
treffes basert på utkast utarbeidet av ESMA.
Dermed bevares de viktigste fordelene med til
syn av en enkelt myndighet. Avtalepartene er
enige om at denne beslutning gjennomfører
overenskomsten som gjenspeiles i konklusjo
nene 1 til EUs og EØS-EFTA-statenes finansog økonomiministere av 14. oktober 2014 med
hensyn til innlemmelse av EUs forordninger
om de europeiske tilsynsmyndigheter (Euro
pean Supervisory Authorities – ESAs) i EØS
avtalen.
FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSI
ELLE INSTRUMENTER (EU) nr. 600/2014
Nødvendig med fortale – se ovennevnte forslag
til standard fortale
SEC note: Når det gjelder MiFIR, vil standard
fortale måtte vise til både ESMAs myndighet og
EBAs myndighet ettersom begge myndigheter er
gitt myndighet i henhold til denne forordning.

1

Rådskonklusjoner – EUs og EØS-EFTA-statenes finans- og
økonomiministere, 14178/1/14 REV 1.

Artikkel 40
ESMAs midlertidige inngrepsmyndighet
1. I samsvar med artikkel 9 nr. 5 i forordning
(EU) nr. 1095/2010 kan ESMA [EFTAs over
våkingsorgan], dersom vilkårene i nr. 2 og 3 er
oppfylt, i Unionen midlertidig forby eller
begrense
(a) markedsføring, distribusjon eller salg av
visse finansielle instrumenter eller finansi
elle instrumenter med visse særskilte egen
skaper, eller
(b) en type finansiell virksomhet eller praksis.
Et forbud eller en begrensning kan gjelde
under omstendigheter eller være omfattet av
unntak som fastsettes av ESMA [EFTAs
overvåkingsorgan].
2. ESMA [EFTAs overvåkingsorgan] skal treffe
en beslutning i henhold til nr. 1 bare dersom
alle følgende vilkår er oppfylt:
(a) Det foreslåtte tiltaket gjelder et alvorlig pro
blem knyttet til investorvern eller en trus
sel mot finansmarkedenes eller råvaremark
edenes ordnede virkemåte og integritet
eller mot stabiliteten i hele eller deler av
finanssystemet i Unionen.
(b) Reguleringskrav i henhold til unionsretten
[EØS-avtalen] som får anvendelse på det
berørte finansielle instrumentet eller den
berørte finansielle virksomheten, avverger
ikke trusselen.
(c) En eller flere vedkommende myndigheter
har ikke truffet tiltak for å håndtere trusse
len, eller de tiltakene som er truffet, er ikke
tilstrekkelige til å håndtere trusselen.
Dersom vilkårene fastsatt i første ledd er
oppfylt, kan ESMA [EFTAs overvåkingsorgan]
innføre forbudet eller begrensningen nevnt i
nr. 1 av forsiktighetshensyn før et finansielt
instrument er blitt markedsført, distribuert
eller solgt til kunder.
3. Når ESMA [EFTAs overvåkingsorgan] treffer
tiltak i henhold til denne artikkel, skal det sik
res at tiltakene
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4.

5.

6.

7.

8.

(a) ikke har en negativ innvirkning på finans
markedenes effektivitet eller på investorer,
som ikke står i forhold til fordelene ved til
taket,
(b) ikke skaper risiko for tilsynsarbitrasje, og
(c) er truffet etter ESMAs samråd med de
offentlige organene som har ansvar for til
syn, forvaltning og regulering av fysiske
markeder for landbruksvarer i henhold til
forordning (EF) nr. 1234/2007, dersom til
taket gjelder landbruksråvarederivater.
Dersom en eller flere vedkommende
myndigheter har truffet et tiltak i henhold til
artikkel 42, kan ESMA [EFTAs overvåkings
organ] treffe et av tiltakene nevnt i nr. 1 uten at
ESMA avgir uttalelsen fastsatt i artikkel 43.
Før det treffes beslutning om tiltak i henhold
til denne artikkel, skal ESMA [EFTAs over
våkingsorgan] underrette vedkommende
myndigheter om tiltaket som foreslås.
ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre mel
dinger om hver av sine beslutninger om å
treffe tiltak i henhold til denne artikkel. EFTAs
overvåkingsorgan skal på sitt nettsted offent
liggjøre meldinger om hver av sine beslutnin
ger om å treffe tiltak i henhold til denne artik
kel. En henvisning til EFTAs overvåkings
organs melding skal legges ut på ESMAs nett
sted. Meldingen skal inneholde nærmere opp
lysninger om forbudet eller begrensningen og
angi på hvilket tidspunkt etter offentliggjørin
gen av meldingen tiltaket vil tre i kraft. Et forbud eller en begrensning får anvendelse først
etter at tiltakene har trådt i kraft.
ESMA [EFTAs overvåkingsorgan] skal med
passende intervaller og minst hver tredje
måned gjennomgå forbudet eller begrensnin
gen innført i henhold til nr. 1. Dersom forbu
det eller begrensningen ikke forlenges etter
denne tremånedersperioden, skal forbudet
eller begrensningen utløpe.
Et tiltak som er vedtatt av ESMA [EFTAs over
våkingsorgan] i henhold til denne artikkel,
skal ha forrang for eventuelle tidligere tiltak
truffet av en vedkommende myndighet.
Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i
samsvar med artikkel 50 der det angis hvilke
kriterier og faktorer ESMA skal ta i betrakt
ning ved fastsettelse av når det foreligger et
alvorlig problem knyttet til investorvern eller
en trussel mot finansmarkedenes eller råvare
markedenes ordnede virkemåte og integritet
eller mot stabiliteten i hele eller deler av
finanssystemet i Unionen, som nevnt i nr. 2
bokstav a).

Disse kriteriene og faktorene omfatter
(a) graden av kompleksitet ved et finansielt
instrument og forholdet til den typen kun
der som det markedsføres og selges til,
(b) størrelsen eller den nominelle verdien av
en utstedelse av finansielle instrumenter,
(c) graden av innovasjon ved et finansielt
instrument, en virksomhet eller en praksis,
(d) den giring som et finansielt instrument
eller en praksis gir.
Tilpasningstekst:
I artikkel 40:
(i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet
«ESMA» i nr. 1-4, 6 og 7 forstås som «EFTAs
overvåkingsorgan»,
(ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «uni
onsretten» i nr. 2 forstås som «EØS-avtalen»,
(iv) i nr. 3 skal ordene «etter samråd med de
offentlige organene» erstattes med ordene
«etter ESMAs samråd med de offentlige orga
nene»,
(v) i nr. 3 skal ordene «uten å avgi uttalelsen»
erstattes med ordene «uten at ESMA avgir
uttalelsen»,
(vi) i nr. 5 skal ordene «alle beslutninger om å
treffe tiltak» erstattes med ordene «hver av
sine beslutninger om å treffe tiltak»,
(vii) i nr. 5 skal ordene «EFTAs overvåkingsorgan
skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger
om hver av sine beslutninger om å treffe tiltak
i henhold til denne artikkel. En henvisning til
EFTAs overvåkingsorgans melding skal legges
ut på ESMAs nettsted» tilføyes etter ordene
«denne artikkel».
Artikkel 41
EBAs midlertidige inngrepsmyndighet
1. I samsvar med artikkel 9 nr. 5 i forordning
(EU) nr. 1093/2010 kan EBA [EFTAs
overvåkingsorgan], dersom vilkårene i nr. 2 og
3 er oppfylt, i Unionen midlertidig forby eller
begrense
(a) markedsføring, distribusjon eller salg av
visse strukturerte innskudd eller struktu
rerte innskudd med visse særskilte egen
skaper, eller
(b) en type finansiell virksomhet eller praksis.
Et forbud eller en begrensning kan gjelde
under omstendigheter eller være omfattet av
unntak som fastsettes av EBA [EFTAs over
våkingsorgan].
2. EBA eller, der det er relevant, EFTAs overvåk
ingsorgan, skal treffe en beslutning i henhold
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til nr. 1 bare dersom alle følgende vilkår er
oppfylt:
(a) Det foreslåtte tiltaket gjelder et alvorlig pro
blem knyttet til investorvern eller en trus
sel mot finansmarkedenes ordnede virke
måte og integritet eller mot stabiliteten i
hele eller deler av finanssystemet i Unio
nen.
(b) Reguleringskrav i henhold til unionsretten
[EØS-avtalen] som får anvendelse på det
berørte strukturerte innskuddet eller den
berørte virksomheten, avverger ikke trus
selen.
(c) En eller flere vedkommende myndigheter
har ikke truffet tiltak for å håndtere trusse
len, eller de tiltakene som er truffet, er ikke
tilstrekkelige til å håndtere trusselen.
Dersom vilkårene i første ledd er oppfylt,
kan EBA [EFTAs overvåkingsorgan] innføre
forbudet eller begrensningen nevnt i nr. 1 av
forsiktighetshensyn før et strukturert inn
skudd er blitt markedsført, distribuert eller
solgt til kunder.
3. Når EBA [EFTAs overvåkingsorgan] treffer til
tak i henhold til denne artikkel, skal det sikres
at tiltakene
(a) ikke har en negativ innvirkning på finans
markedenes effektivitet eller på investorer,
som ikke står i forhold til fordelene ved til
taket, og
(b) ikke skaper risiko for tilsynsarbitrasje.
Dersom en eller flere vedkommende
myndigheter har truffet et tiltak i henhold til
artikkel 42, kan EBA [EFTAs overvåkingsor
gan] treffe et av tiltakene nevnt i nr. 1 uten at
EBA avgir uttalelsen fastsatt i artikkel 43.
4. Før det treffes beslutning om tiltak i henhold
til denne artikkel, skal EBA [EFTAs over
våkingsorgan] underrette vedkommende
myndigheter om tiltaket som foreslås.
5. EBA skal på sitt nettsted offentliggjøre mel
dinger om hver av sine beslutninger om å
treffe tiltak i henhold til denne artikkel.
EFTAs overvåkingsorgan skal på sitt nettsted
offentliggjøre meldinger om hver av sine
beslutninger om å treffe tiltak i henhold til
denne artikkel. En henvisning til EFTAs over
våkingsorgans melding skal legges ut på
EBAs nettsted. Meldingen skal inneholde
nærmere opplysninger om forbudet eller
begrensningen og angi på hvilket tidspunkt
etter offentliggjøringen av meldingen tiltaket
vil tre i kraft. Et forbud eller en begrensning

får anvendelse først etter at tiltakene har trådt
i kraft.
6. EBA [EFTAs overvåkingsorgan] skal med pas
sende intervaller og minst hver tredje måned
gjennomgå forbudet eller begrensningen inn
ført i henhold til nr. 1. Dersom forbudet eller
begrensningen ikke forlenges etter denne tre
månedersperioden, skal forbudet eller
begrensningen utløpe.
7. Et tiltak som er vedtatt av EBA [EFTAs overvå
kingsorgan] i henhold til denne artikkel, skal
ha forrang for eventuelle tidligere tiltak truffet
av en vedkommende myndighet.
8. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i
samsvar med artikkel 50 der det angis hvilke
kriterier og faktorer EBA skal ta i betraktning
ved fastsettelse av når det foreligger et alvorlig
problem knyttet til investorvern eller en trus
sel mot finansmarkedenes ordnede virkemåte
og integritet eller mot stabiliteten i hele eller
deler av finanssystemet i Unionen, som nevnt i
nr. 2 bokstav a).
Disse kriteriene og faktorene omfatter
(a) graden av kompleksitet ved et strukturert
innskudd og forholdet til den typen kunder
som det markedsføres og selges til,
(b) størrelsen eller den nominelle verdien av
en utstedelse av strukturerte innskudd,
(c) graden av innovasjon ved et strukturert inn
skudd, en virksomhet eller en praksis,
(d) den giring som et strukturert innskudd
eller en praksis gir.
Tilpasningstekst
I artikkel 41:
(i) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet
«EBA» i nr. 1-4, 6 og 7 forstås som «EFTAs
overvåkingsorgan»,
(ii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «uni
onsretten» i nr. 2 forstås som «EØS-avtalen»,
(iv) i nr. 3 skal ordene «uten å avgi uttalelsen»
erstattes med ordene «uten at EBA avgir
uttalelsen»,
(v) i nr. 5 skal ordene «alle beslutninger om å
treffe tiltak» erstattes med ordene «hver av
sine beslutninger om å treffe tiltak»,
(vi) i nr. 5 skal ordene «EFTAs overvåkingsorgan
skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger
om hver av sine beslutninger om å treffe tiltak
i henhold til denne artikkel. En henvisning til
EFTAs overvåkingsorgans melding skal legges
ut på EBAs nettsted» tilføyes etter ordene
«denne artikkel».
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Artikkel 45
ESMAs myndighet når det gjelder
posisjonshåndtering
1. I samsvar med artikkel 9 nr. 5 i forordning
(EU) nr. 1095/2010 skal ESMA eller, når det
gjelder EFTA-statene, EFTAs overvåkings
organ, dersom begge vilkårene i nr. 2 er opp
fylt, treffe ett eller flere av følgende tiltak:
(a) anmode enhver person om alle relevante
opplysninger med hensyn til størrelsen på
og formålet med en posisjon eller en
eksponering inngått ved hjelp av et deri
vat,
(b) etter å ha analysert opplysningene innhen
tet i samsvar med bokstav a), kreve at per
sonen reduserer størrelsen på eller elimine
rer posisjonen eller eksponeringen i henhold til den delegerte rettsakten nevnt i nr.
10 bokstav b),
(c) som en siste utvei begrense en persons
mulighet til å inngå en råvarederivatkon
trakt.
2. ESMA eller, der det er relevant, EFTAs over
våkingsorgan, skal treffe en beslutning i henhold til nr. 1 bare dersom følgende vilkår er
oppfylt:
(a) Formålet med tiltakene oppført i nr. 1 er å
håndtere en trussel mot finansmarkedenes
ordnede virkemåte og integritet, herunder
råvarederivatmarkedene i samsvar med
målene oppført i artikkel 57 nr. 1 i direktiv
2014/65/EU, og også når det gjelder leve
ringsvilkårene for råvarer, eller mot stabili
teten i hele eller deler av finanssystemet i
Unionen.
(b) En eller flere vedkommende myndigheter
har ikke truffet tiltak for å håndtere trusse
len, eller de tiltakene som er truffet, er ikke
tilstrekkelige til å håndtere trusselen.
ESMA eller, der det er relevant, EFTAs
overvåkingsorgan, skal foreta sin vurdering av
om vilkårene nevnt i første ledd bokstav a) og
b) er oppfylt, i samsvar med kriteriene og fak
torene fastsatt i den delegerte rettsakten nevnt
i nr. 10 bokstav a) i denne artikkel.
3. Når ESMA eller, der det er relevant, EFTAs
overvåkingsorgan, treffer tiltakene nevnt i nr.
1, skal det sikres at tiltakene
(a) i betydelig grad håndterer trusselen mot
finansmarkedenes ordnede virkemåte og
integritet, herunder råvarederivatmarke
dene i samsvar med målene oppført i artik
kel 57 nr. 1 i direktiv 2014/65/EU og også
når det gjelder leveringsvilkårene for råva

rer, eller mot stabiliteten i hele eller deler av
finanssystemet i Unionen, eller betraktelig
forbedrer vedkommende myndigheters
evne til å overvåke trusselen slik den er
målt i henhold til kriteriene og faktorene
fastsatt i den delegerte rettsakten nevnt i
nr. 10 bokstav a),
(b) ikke skaper risiko for tilsynsarbitrasje i henhold til nr. 10 bokstav c),
(c) ikke har en negativ innvirkning på finans
markedenes effektivitet på en av følgende
måter som ikke står i forhold til fordelene
ved tiltaket: reduserer likviditeten i marke
dene, begrenser forutsetningene for å redu
sere de risikoene som er direkte forbundet
med en ikke-finansiell motparts kommersi
elle virksomhet, eller skaper usikkerhet for
markedsdeltakerne.
ESMA skal rådføre seg med Byrået for sam
arbeid mellom energireguleringsmyndigheter,
opprettet ved europaparlaments- og rådsfor
ordning (EF) nr. 713/2009( 1 ), før det treffes
tiltak eller, der det er relevant, utarbeides
utkast for EFTAs overvåkingsorgan som gjel
der energiprodukter i engrosmarkedet.
ESMA skal rådføre seg med de offentlige
organene som har ansvar for tilsyn, forvaltning
og regulering av fysiske markeder for land
bruksvarer i henhold til forordning (EF)
nr. 1234/2007, før det treffes tiltak eller, der det
er relevant, utarbeides utkast for EFTAs over
våkingsorgan som gjelder landbruksråvare
derivater.
4. Før ESMA beslutter å innføre eller forlenge et
tiltak nevnt i nr. 1, skal ESMA eller, der det er
relevant, EFTAs overvåkingsorgan, underrette
de berørte vedkommende myndigheter om
det planlagte tiltaket. Dersom anmodningen
fremmes i henhold til nr. 1 bokstav a) eller b),
skal meldingen omfatte opplysninger om iden
titeten til den eller de personene som den var
rettet til, samt opplysninger om og begrunnel
sen for anmodningen. Dersom anmodningen
fremmes i henhold til nr. 1 bokstav c), skal
meldingen omfatte opplysninger om identite
ten til den berørte personen, de relevante
finansielle instrumentene, de relevante kvanti
tative tiltakene, som største størrelse på en
posisjon som den berørte personen kan inngå,
samt begrunnelsen for tiltaket.
5. Meldingen skal gis minst 24 timer før tiltaket
skal tre i kraft eller forlenges. Under ekstra
ordinære omstendigheter kan ESMA eller, der
det er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, gi
meldingen mindre enn 24 timer før tiltaket er
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planlagt å tre i kraft, dersom det ikke er mulig
å gi et 24 timers varsel.
6. ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre mel
dinger om hver av sine beslutninger om å inn
føre eller forlenge et tiltak nevnt i nr. 1 bokstav
c). EFTAs overvåkingsorgan skal på sitt nett
sted offentliggjøre meldinger om hver av sine
beslutninger om å innføre eller forlenge et til
tak nevnt i nr. 1 bokstav c). En henvisning til
EFTAs overvåkingsorgans melding skal leg
ges ut på ESMAs nettsted. Meldingen skal
omfatte opplysninger om identiteten til den
berørte personen, de relevante finansielle
instrumentene, de relevante kvantitative tilta
kene, som største størrelse på en posisjon som
den berørte personen kan inngå, samt begrun
nelsen for tiltaket.
7. Et tiltak i henhold til nr. 1 bokstav c) skal tre i
kraft når meldingen offentliggjøres på ESMAs
nettsted eller, når det gjelder tiltak truffet av
EFTAs overvåkingsorgan, når meldingen
offentliggjøres på EFTAs overvåkingsorgans
nettsted, eller på et senere tidspunkt angitt i
meldingen, og skal gjelde bare i forbindelse
med en transaksjon som inngås etter at tiltaket
har trådt i kraft.
8. ESMA eller, der det er relevant, EFTAs over
våkingsorgan, skal med passende intervaller
og minst hver tredje måned gjennomgå tilta
kene nevnt i nr. 1 bokstav c). Dersom et tiltak
ikke forlenges etter nevnte tidsrom på tre
måneder, skal det automatisk utløpe. Nr. 2–8
får også anvendelse ved forlengelse av tiltak.
9. Et tiltak som er vedtatt av ESMA eller, der det
er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, i henhold til denne artikkel, skal ha forrang for
eventuelle tidligere tiltak truffet av en vedkom
mende myndighet i henhold til artikkel 69 nr.
2 bokstav o) eller p) i direktiv 2014/65/EU.
10. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i
samsvar med artikkel 50 som angir kriteriene
og faktorene som skal legges til grunn for å
fastslå
(a) om det foreligger en trussel mot finansmar
kedenes ordnede virkemåte og integritet,
herunder råvarederivatmarkedene i sam
svar med målene oppført i artikkel 57 nr. 1 i
direktiv 2014/65/EU, og også leveringsvil
kårene for råvarer, eller mot stabiliteten i
hele eller deler av finanssystemet i Unionen
som nevnt i nr. 2 bokstav a), idet det tas hensyn til i hvilken grad posisjoner brukes til å

sikre posisjoner i råvarer eller råvarekon
trakter, og i hvilken grad prisene i underlig
gende markeder er fastsatt med henvisning
til prisene på råvarederivater,
(b) den hensiktsmessige reduksjonen av en
posisjon eller en eksponering som innehas
via et derivat som nevnt i nr. 1 bokstav b),
(c) de situasjonene der en risiko for tilsynsarbi
trasje som nevnt i nr. 3 bokstav b), kan opp
stå.
Disse kriteriene og faktorene skal ta hensyn til de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i artikkel 57 nr. 3 i direktiv 2014/65/EU
og skal skille mellom situasjoner der ESMA
treffer tiltak fordi en vedkommende myndighet
har unnlatt å handle, og situasjoner der ESMA
håndterer en ytterligere risiko som vedkom
mende myndighet ikke i tilstrekkelig grad er i
stand til å håndtere i henhold til artikkel 69 nr.
2 bokstav j) eller o) i direktiv 2014/65/EU.
Tilpasningstekst
(…)Henvisninger til andre rettsakter i forord
ningen skal anses som relevante i den grad og den
form nevnte rettsakter er innlemmet i denne avtale.
I artikkel 45:
(i) i nr. 1 skal ordene «eller, når det gjelder
EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan» til
føyes etter ordet «ESMA»,
(ii) i nr. 2, 4, 5, 8 og 9 og i nr. 3 første ledd skal
ordene «eller, når det gjelder EFTA-statene,
EFTAS overvåkingsorgan» tilføyes etter ordet
«ESMA»,
(iii) i nr. 3 første og annet ledd skal ordene «eller,
der det er relevant, utarbeide utkast for
EFTAs overvåkingsorgan,» tilføyes etter
ordene «før det treffes tiltak»,
(iv) i nr. 6 skal ordene «alle beslutninger» forstås
som «hver av sine beslutninger»,
(v) i nr. 6 skal ordene «EFTAs overvåkingsorgan
skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger
om hver av sine beslutninger om å innføre
eller forlenge et tiltak nevnt i nr. 1 bokstav c).
En henvisning til EFTAs overvåkingsorgans
offentliggjøring av meldingen skal publiseres
på ESMAs nettsted» tilføyes etter ordene «nr. 1
bokstav c)»,
(iv) i nr. 7 skal ordene «eller, når det gjelder tiltak
som er truffet av EFTAs overvåkingsorgan,
når meldingen er offentliggjort på EFTAs
overvåkingsorgans nettsted,» tilføyes etter
ordene «når meldingen offentliggjøres».
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FORORDNING (EU) nr. 1286/2014 OM SAM
MENSATTE
OG
FORSIKRINGSBASERTE
INVESTERINGSPRODUKTER FOR FORBRUK
ERE
Nødvendig med fortale – se ovennevnte forslag
til standard fortale
Artikkel 16
1. I samsvar med artikkel 9 nr. 5 i forordning
(EU) nr. 1094/2010 kan EIOPA eller, når det
gjelder EFTA-statene, EFTAs overvåkings
organ, dersom vilkårene i nr. 2 og 3 er oppfylt,
i Unionen midlertidig forby eller begrense
(a) markedsføring, distribusjon eller salg av
visse forsikringsbaserte investerings
produkter eller forsikringsbaserte investe
ringsprodukter med visse særskilte egen
skaper, eller
(b) en type finansiell virksomhet eller praksis
som utøves av et forsikrings- eller gjenfor
sikringsforetak.
Et forbud eller en begrensning kan gjelde
under omstendigheter eller være omfattet av
unntak som fastsettes av EIOPA eller, når det
gjelder EFTA-statene, EFTAs overvåkings
organ.
2. EIOPA eller, der det er relevant, EFTAs over
våkingsorgan, skal treffe en beslutning i henhold til nr. 1 bare dersom alle følgende vilkår
er oppfylt:
(a) Det foreslåtte tiltaket gjelder et alvorlig pro
blem knyttet til investorvern eller en trussel
mot finansmarkedenes ordnede virkemåte
og integritet eller mot stabiliteten i hele eller
deler av finanssystemet i Unionen.
(b) Reguleringskrav i henhold til unionsretten
[EØS-avtalen] som får anvendelse på det
berørte forsikringsbaserte investeringspro
duktet eller den berørte forsikringsbaserte
virksomheten, avverger ikke trusselen.
(c) En eller flere vedkommende myndigheter
har ikke truffet tiltak for å håndtere trusse
len, eller de tiltakene som er truffet, er ikke
tilstrekkelige til å håndtere trusselen.
Dersom vilkårene i første ledd er opp
fylt, kan EIOPA eller, der det er relevant,
EFTAs overvåkingsorgan, innføre forbudet
eller begrensningen nevnt i nr. 1 av forsik
tighetshensyn før et forsikringsbasert
investeringsprodukt er blitt markedsført
eller solgt til investorer.
3. Når EIOPA eller, der det er relevant, EFTAs
overvåkingsorgan, treffer tiltak i henhold til
denne artikkel, skal det sikres at tiltakene

4.

5.

6.

7.

8.

(a) ikke har en negativ innvirkning på finans
markedenes effektivitet eller på investorer,
som ikke står i forhold til fordelene ved til
taket, eller
(b) ikke skaper risiko for tilsynsarbitrasje.
Dersom en eller flere vedkommende
myndigheter har truffet et tiltak i henhold til
artikkel 17, kan EIOPA eller, der det er rele
vant, EFTAs overvåkingsorgan, treffe et av til
takene nevnt i nr. 1 i denne artikkel uten at
EIOPA avgir uttalelsen fastsatt i artikkel 18.
Før det treffes beslutning om tiltak i henhold
til denne artikkel, skal EIOPA eller, der det er
relevant, EFTAs overvåkingsorgan, underrette
vedkommende myndigheter om tiltaket som
foreslås.
EIOPA skal på sitt nettsted offentliggjøre mel
dinger om alle beslutninger om å treffe tiltak i
henhold til denne artikkel. EFTAs overvå
kingsorgan skal på sitt nettsted offentliggjøre
meldinger om hver av sine beslutninger om å
treffe tiltak i henhold til denne artikkel. En
henvisning til EFTAs overvåkingsorgans mel
ding skal legges ut på EIOPAs nettsted. Mel
dingen skal inneholde nærmere opplysninger
om forbudet eller begrensningen og angi på
hvilket tidspunkt etter offentliggjøringen av
meldingen tiltaket vil tre i kraft. Et forbud eller
en begrensning får anvendelse først etter at til
takene har trådt i kraft.
EIOPA eller, der det er relevant, EFTAs over
våkingsorgan, skal med passende intervaller
og minst hver tredje måned gjennomgå forbu
det eller begrensningen innført i henhold til
nr. 1. Dersom forbudet eller begrensningen
ikke forlenges etter denne tremånedersperio
den, skal forbudet eller begrensningen
utløpe.
Et tiltak som er vedtatt av EIOPA eller, der det
er relevant, EFTAs overvåkingsorgan, i henhold til denne artikkel, skal ha forrang for
eventuelle tidligere tiltak truffet av en vedkom
mende myndighet.
Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i
samsvar med artikkel 30 der det angis hvilke
kriterier og faktorer EIOPA skal ta i betrakt
ning ved fastsettelse av når det foreligger et
alvorlig problem knyttet til investorvern eller
en trussel mot finansmarkedenes ordnede vir
kemåte og integritet eller mot stabiliteten i
hele eller deler av finanssystemet i Unionen,
som nevnt i nr. 2 første ledd bokstav a).
Disse kriteriene og faktorene omfatter
(a) graden av kompleksitet ved et forsikrings
basert investeringsprodukt og forholdet til
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den typen investorer som det markedsføres
og selges til,
(b) størrelsen eller den nominelle verdien av et
forsikringsbasert investeringsprodukt,
(c) graden av innovasjon ved et forsikrings
basert investeringsprodukt, en virksomhet
eller en praksis, og
(d) den giring som et produkt eller en praksis
gir.
Tilpasningstekst
I artikkel 16
(i) i nr. 1 skal ordene «eller, når det gjelder
EFTA-statene, EFTAs overvåkingsorgan» til
føyes etter ordet «EIOPA»,
(ii) i nr. 2, 3, 4, 6 og 7 skal ordene «eller, når det
gjelder EFTA-statene, EFTAs overvåkings
organ» tilføyes etter ordet «EIOPA»,

(iii) når det gjelder EFTA-statene, skal ordet «uni
onsretten» i nr. 2 forstås som «EØS-avtalen»,
(iv) i nr. 3 skal ordene «uten å avgi uttalelsen»
erstattes med ordene «uten at EIOPA avgir
uttalelsen»,
(v) i nr. 5 skal ordene «alle beslutninger om å
treffe tiltak» erstattes med ordene «hver av
sine beslutninger om å treffe tiltak»,
(vi) i nr. 5 skal ordene «EFTAs overvåkingsorgan
skal på sitt nettsted offentliggjøre meldinger
om hver av sine beslutninger om å treffe tiltak
i henhold til denne artikkel. En henvisning til
EFTAs overvåkingsorgans melding skal legges
ut på EIOPAs nettsted» tilføyes etter ordene
«denne artikkel».
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Vedlegg 4

Uoffisielle oversettelser av rettsaktene
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Vedlegg 4

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010
av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk
tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet),
om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving
av kommisjonsbeslutning 2009/78/EF
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR —
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 114,
under henvisning til forslag fra Europakommi
sjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den euro
peiske sentralbank1,
under henvisning til uttalelse fra Den euro
peiske økonomiske og sosiale komité2,
etter den ordinære regelverksprosessen3 og
ut fra følgende betraktninger:
1) Finanskrisen i 2007 og 2008 avdekket store
mangler ved tilsynet med finansinstitusjoner
og -markeder, både i enkelttilfeller og når det
gjelder finanssystemet som helhet. Nasjonale
tilsynsmodeller har ikke holdt følge med den
finansielle globaliseringen og utviklingen i de
integrerte og sammenvevde europeiske
finansmarkedene, der mange finansinstitusjo
ner driver grensekryssende virksomhet. Kri
sen avdekket mangler på områdene samar
beid, samordning, ensartet anvendelse av uni
onsretten og tillit mellom nasjonale tilsyns
myndigheter.
2) Både før og under finanskrisen oppfordret
Europaparlamentet til en endring i retning av
et mer integrert europeisk tilsyn for å sikre
virkelig like vilkår for alle aktører på unionsplan, og for å gjenspeile den økte integrasjo
nen av finansmarkedene i Unionen (i sine
resolusjoner av 13. april 2000 om kommisjons
meldingen om gjennomføring av rammebe

stemmelsene for finansmarkedene: en hand
lingsplan4, av 21. november 2002 om tilsyns
regler i Den europeiske union5, av 11. juli
2007 om politikken for finansielle tjenester
(2005–2010) – hvitbok6, av 23. september
2008 med anbefalinger til Kommisjonen om
hedgefond og privat egenkapital7 og av 9.
oktober 2008 med anbefalinger til Kommisjo
nen om oppfølging av Lamfalussy-prosessen:
framtidig tilsynsstruktur8, og i sine holdnin
ger av 22. april 2009 om det endrede forslaget
til et europaparlaments- og rådsdirektiv om
adgangen til å starte og utøve virksomhet
innen forsikring og gjenforsikring (Solvens
II)9 og av 23. april 2009 om forslag til en euro
paparlaments- og rådsforordning om kre
dittvurderingsbyråer10).
3) I november 2008 gav Kommisjonen en høy
nivågruppe ledet av Jacques de Larosière i oppgave å utarbeide anbefalinger for hvordan den
europeiske tilsynsordningen kunne styrkes for
å gi borgerne et bedre vern og gjenoppbygge
tilliten til finanssystemet. I sin sluttrapport,
som ble framlagt 25. februar 2009 («de Laro
sière-rapporten»), anbefalte høynivågruppen at
rammereglene for tilsynet styrkes for å redu
sere faren for og alvorligheten av framtidige
finanskriser. Den anbefalte reformer av struk
turen for tilsynet med finanssektoren i Unio
nen. Gruppen konkluderte også med at det bør
opprettes et europeisk finanstilsynssystem
bestående av tre europeiske tilsynsmyndig
4

1
2
3

EUT C 13 av 20.1.2010, s. 1.
Uttalelse av 22. januar 2010 (ennå ikke offentliggjort i
EUT).
Europaparlamentets holdning av 22. september 2010 (ennå
ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 17. novem
ber 2010.

5
6
7
8
9
10

EFT C 40 av 7.2.2001, s. 453.
EUT C 25 E av 29.1.2004, s. 394.
EUT C 175 E av 10.7.2008, s. 392.
EUT C 8 E av 14.1.2010, s. 26.
EUT C 9 E av 15.1.2010, s. 48.
EUT C 184 E av 8.7.2010, s. 214.
EUT C 184 E av 8.7.2010, s. 292.
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4)

5)

6)

7)

heter, en for banksektoren, en for verdipapirs
ektoren og en for forsikrings- og tjenestepen
sjonssektoren, og anbefalte at det opprettes et
europeisk råd for systemrisiko. Rapporten
angav hvilke reformer de sakkyndige mente
var nødvendige, og som det umiddelbart burde
iverksettes arbeid med.
I sin melding av 4. mars 2009 med tittelen
«Driving European Recovery» foreslo Kom
misjonen å framlegge utkast til regelverk for
opprettelse av et europeisk finanstilsynssys
tem og et europeisk råd for systemrisiko. I sin
melding av 27. mai 2009 om europeisk finans
tilsyn beskrev Kommisjonen nærmere hvor
dan strukturen i et slikt nytt tilsynssystem vil
kunne være, basert på de viktigste konklusjo
nene i de Larosière-rapporten.
Det europeiske råd bekreftet i sine konklusjo
ner av 19. juni 2009 at et europeisk finanstil
synssystem bestående av tre nye europeiske
tilsynsmyndigheter bør opprettes. Systemet
bør ta sikte på å oppgradere kvaliteten og sam
svaret i nasjonalt tilsyn, styrke tilsynet med
konserner som driver grensekryssende virk
somhet, og innføre et felles europeisk regel
verk for alle finansinstitusjoner i det indre mar
ked. Rådet understreket at de europeiske til
synsmyndighetene også bør ha myndighet til å
føre tilsyn med kredittvurderingsbyråer, og
oppfordret Kommisjonen til å utarbeide kon
krete forslag til hvordan det europeiske finans
tilsynssystem kan spille en betydelig rolle i kri
sesituasjoner, samtidig som det la vekt på at
beslutninger truffet av de europeiske tilsyns
myndighetene ikke bør berøre medlemsstate
nes finanspolitiske ansvar.
Det europeiske råd vedtok 17. juni 2010 at
«medlemsstatene bør innføre ordninger med
avgifter og skatter for finansinstitusjonene for
å sikre en rettferdig fordeling av byrdene og å
stimulere til å demme opp for systemrisiko.
Slike avgifter og skatter bør inngå i en trover
dig kriseløsningsramme. Det må umiddelbart
arbeides videre med hovedtrekkene ved
disse, og spørsmål som gjelder like vilkår og
de samlede virkningene av ulike regulerings
tiltak, bør vurderes nøye».
Den finansielle og økonomiske krisen har
skapt reelle og alvorlige risikoer for finanssys
temets stabilitet og det indre markeds virke
måte. Å gjenopprette og opprettholde et sta
bilt og pålitelig finanssystem er en absolutt
forutsetning for å bevare tilliten til og sam
menhengen i det indre marked og dermed
bevare og forbedre vilkårene for et fullstendig

integrert og velfungerende indre marked for
finansielle tjenester. Dypere, mer integrerte
finansmarkeder gir dessuten bedre mulighet
for finansiering og spredning av risiko og
bidrar dermed til å forbedre økonomienes
evne til å absorbere sjokk.
8) Unionen har nådd grensen for hva som kan
oppnås ut fra de europeiske tilsynskomiteenes
nåværende status. Unionen kan ikke lenger
akseptere en situasjon der det ikke finnes noen
ordning som sikrer at nasjonale tilsynsmyndig
heter treffer de best mulige beslutningene for
tilsyn med finansinstitusjoner som driver gren
sekryssende virksomhet, der samarbeidet og
utvekslingen av opplysninger mellom nasjo
nale tilsynsmyndigheter er utilstrekkelig, der
nasjonale myndigheters felles tiltak krever
kompliserte ordninger for å ta hensyn til lappe
teppet av regulerings- og tilsynskrav, der nasjo
nale løsninger som oftest er den eneste gjen
nomførbare løsningen på problemer på unionsplan, og der det finnes ulike tolkninger av
samme lovtekst. Det europeiske finanstilsyns
system (heretter kalt «ESFS») bør utformes
slik at disse manglene utbedres og at det innfø
res et system som er i tråd med målet om et
stabilt indre marked for finansielle tjenester i
Unionen, der nasjonale tilsynsmyndigheter
inngår i et sterkt unionsnettverk.
9) ESFS bør være et integrert nettverk av nasjo
nale tilsynsmyndigheter og tilsynsmyndig
heter på unionsplan der det daglige tilsynet
overlates til nasjonale tilsynsmyndigheter.
Økt harmonisering og ensartet anvendelse av
regelverket for finansinstitusjoner og -marke
der bør oppnås i hele Unionen. I tillegg til
Den europeiske tilsynsmyndighet (Den euro
peiske banktilsynsmyndighet) (heretter kalt
«Myndigheten») bør det opprettes en euro
peisk tilsynsmyndighet (Den europeiske til
synsmyndighet for forsikring og tjenestepen
sjoner) og en europeisk tilsynsmyndighet
(Den europeiske verdipapir- og markedstil
synsmyndighet) samt en felleskomité for de
europeiske tilsynsmyndighetene (heretter
kalt «Felleskomiteen»). Et europeisk råd for
systemrisiko (heretter kalt «ESRB») bør
inngå som en del av ESFS når det gjelder opp
gavene fastsatt i denne forordning og i euro
paparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
1092/201011.
10) De europeiske tilsynsmyndighetene bør
erstatte Den europeiske banktilsynskomité
11
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nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2009/78/
EF12, Den europeiske tilsynskomité for for
sikring og tjenestepensjoner nedsatt ved kom
misjonsbeslutning 2009/79/EF13 og Komi
teen av europeiske verdipapirtilsyn nedsatt
ved kommisjonsbeslutning 2009/77/EF14, og
de bør overta alle disse komiteenes oppgaver
og fullmakter, herunder videreføre pågående
arbeid og prosjekter dersom det er relevant.
Hver europeisk tilsynsmyndighets virkeom
råde bør være klart avgrenset. De europeiske
tilsynsmyndighetene bør være ansvarlige
overfor Europaparlamentet og Rådet. Når
dette ansvaret gjelder tverrsektorielle spørs
mål som er blitt samordnet gjennom Felles
komiteen, bør de europeiske tilsynsmyndig
hetene, gjennom Felleskomiteen, ha ansvar
for denne samordningen.
11) Myndigheten bør ha som formål å bedre det
indre markeds virkemåte, særlig ved å sikre
et høyt, effektivt og ensartet regulerings- og
tilsynsnivå, idet det tas hensyn til samtlige
medlemsstaters ulike interesser og finansin
stitusjonenes ulike art. Myndigheten bør
verne allmenne interesser som finanssys
temets stabilitet og markedenes og finansielle
produkters gjennomsiktighet samt verne inn
skytere og investorer. Myndigheten bør også
forebygge tilsynsarbitrasje og sikre like vilkår
samt styrke den internasjonale samordningen
mellom tilsynsmyndighetene til fordel for
økonomien som helhet, herunder finansinsti
tusjoner og andre berørte parter, forbrukere
og arbeidstakere. Dens oppgaver bør også
bestå i å fremme tilnærming av tilsyn og gi
råd til Unionens institusjoner på områdene
bankvirksomhet, betalinger, regulering av og
tilsyn med elektroniske penger og tilhørende
spørsmål som gjelder foretaksstyring, revi
sjon og finansiell rapportering. Myndigheten
bør også ha et visst ansvar for eksisterende
og ny finansvirksomhet.
12) Myndigheten bør også kunne midlertidig
forby eller begrense visse former for finans
virksomhet som truer finansmarkedenes ord
nede virkemåte og integritet eller stabiliteten
i hele eller deler av finanssystemet i Unionen,
i de tilfellene og på de vilkårene som er fast
satt i rettsaktene omhandlet i denne forord
ning. Dersom det i en krisesituasjon kreves at
Myndigheten innfører et slikt midlertidig for
12
13
14

EUT L 25 av 29.1.2009, s. 23.
EUT L 25 av 29.1.2009, s. 28.
EUT L 25 av 29.1.2009, s. 18.

13)

14)
15)

16)

17)

bud, skal den gjøre dette i samsvar med og på
de vilkår som er fastsatt i denne forordning. I
tilfeller der et midlertidig forbud eller en mid
lertidig begrensning av visse former for finan
svirksomhet får virkninger på tvers av sekto
rene, bør det i sektorregelverket fastsettes at
Myndigheten, der det er relevant, rådfører
seg og samordner sine tiltak med Den euro
peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske til
synsmyndighet for forsikring og tjenestepen
sjoner) og Den europeiske tilsynsmyndighet
(Den europeiske verdipapir- og markedstil
synsmyndighet) gjennom Felleskomiteen.
Myndigheten bør ta behørig hensyn til virk
ningen av sin virksomhet på konkurransen og
nyskapingen i det indre marked, Unionens
globale konkurranseevne, den finansielle inte
grasjonen og Unionens nye strategi for syssel
setting og vekst.
For å kunne nå sine mål bør Myndigheten ha
status som juridisk person samt administrativ
og finansiell selvstendighet.
På grunnlag av arbeidet i internasjonale orga
ner bør systemrisiko defineres som en risiko
for forstyrrelse av finanssystemet som kan få
alvorlige negative følger for det indre marked
og realøkonomien. Alle typer av finansformid
lere, finansmarkeder og finansielle infrastruk
turer kan til en viss grad potensielt være sys
temviktige.
Grensekryssende risiko omfatter alle risikoer
som skyldes økonomisk ubalanse eller finan
siell svikt i hele eller deler av Unionen, som
kan få betydelige negative følger for transak
sjonene mellom markedsdeltakere i to eller
flere medlemsstater, for det indre markeds
virkemåte eller for de offentlige finansene i
Unionen eller en av dens medlemsstater.
Den europeiske unions domstol fastslo i sin
dom av 2. mai 2006 i sak C-217/04 (Det for
ente kongerike Storbritannia og Nord-Irland
mot Europaparlamentet og Rådet for Den
europeiske union) at «intet i ordlyden i artik
kel 95 EF [nå artikkel 114 i traktaten om Den
europeiske unions virkemåte (TEUV)] tilsier
at adressatene for tiltakene vedtatt av Felles
skapets regelgiver på grunnlag av nevnte
bestemmelse, bare kan være de enkelte med
lemsstatene. Regelgiveren kan anse det for
nødvendig å sørge for at det opprettes et fel
lesskapsorgan som får ansvar for å bidra til
gjennomføringen av en harmoniseringspro
sess i situasjoner der vedtakelsen av ikke-bin
dende støtte- og rammetiltak synes egnet for
å lette ensartet gjennomføring og anvendelse
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av rettsakter vedtatt med hjemmel i denne
bestemmelsen»15. Myndighetens formål og
oppgaver – å bistå vedkommende nasjonale
tilsynsmyndigheter med en konsekvent for
tolkning og anvendelse av unionsreglene og
bidra til den finansielle stabiliteten som er
nødvendig for finansiell integrasjon – er nært
knyttet til gjeldende unionsretts mål for det
indre marked for finansielle tjenester. Myn
digheten bør derfor opprettes på grunnlag av
artikkel 114 i TEUV.
18) Ved følgende rettsakter fastsettes oppgavene
for medlemsstatenes vedkommende myndig
heter, herunder samarbeidet dem imellom og
med Kommisjonen: europaparlaments- og
rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 om
adgang til å starte og utøve virksomhet som
kredittinstitusjon16, europaparlaments- og
rådsdirektiv 2006/49/EF av 14. juni 2006 om
verdipapirforetaks og kredittinstitusjoners
kapitaldekningsgrad17 og europaparlaments
og rådsdirektiv 94/19/EF av 30. mai 1994 om
innskuddsgarantiordninger18.
19) Gjeldende unionsregelverk som regulerer vir
keområdet for denne forordning, omfatter
også europaparlaments- og rådsdirektiv
2002/87/EF av 16. desember 2002 om utvidet
tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikrings
foretak og investeringsforetak i et finansielt
konglomerat19, europaparlaments- og råds
direktiv 98/78/EF av 27. oktober 1998 om
utvidet tilsyn med forsikringsforetak som er
del av en forsikringsgruppe20, europaparla
ments- og rådsforordning (EF) nr. 1781/2006
av 15. november 2006 om opplysninger om
betaleren som skal følge med pengeoverførin
ger21, europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/110/EF av 16. september 2009 om
adgang til å starte og utøve virksomhet som
institusjon for elektroniske penger og om til
syn med slik virksomhet22 og relevante deler
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/
60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hin
dre at det finansielle system brukes til
hvitvasking av penger og finansiering av ter
15
16
17
18
19
20
21
22

Samling av Domstolens rettspraksis 2006 s. I-03771, pre
miss 44.
EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.
EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201.
EFT L 135 av 31.5.1994, s. 5.
EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1.
EFT L 330 av 5.12.1998, s. 1.
EUT L 345 av 8.12.2006, s. 1.
EUT L 267 av 10.10.2009, s. 7.

20)

21)

22)

23)

23
24
25

rorisme23, europaparlaments- og rådsdirektiv
2002/65/EF av 23. september 2002 om
fjernsal av finansielle tenester til forbruka
rar24 og europaparlaments- og rådsdirektiv
2007/64/EF av 13. november 2007 om beta
lingstjenester i det indre marked25.
Det er ønskelig at Myndigheten fremmer en
konsekvent metode på området innskuddsga
rantier for å sikre like vilkår og en rettferdig
behandling av innskytere i hele Unionen.
Ettersom innskuddsgarantiordningene er gjen
stand for kontroll i medlemsstatene snarere
enn tilsyn, bør Myndigheten kunne utøve sin
myndighet i henhold til denne forordning når
det gjelder selve innskuddsgarantiordningen
og den institusjon som forvalter ordningen.
I samsvar med erklæringen (nr. 39) til artik
kel 290 i traktaten om Den europeiske unions
virkemåte (TEUV), som er vedlegg til sluttak
ten fra regjeringskonferansen som vedtok
Lisboa-traktaten, krever utarbeidingen av tek
niske reguleringsstandarder bistand fra tek
nisk sakkyndige i en form som er særegen for
området finansielle tjenester. Det er nødven
dig å gi Myndigheten mulighet til å stille slik
sakkunnskap til rådighet også i forbindelse
med standarder eller deler av standarder som
ikke bygger på et utkast til teknisk standard
som Myndigheten selv har utarbeidet.
Det er behov for å innføre et effektivt instru
ment for å fastsette harmoniserte tekniske
reguleringsstandarder for finansielle tjenester
for å sikre, gjennom ett enkelt regelverk, like
vilkår og tilstrekkelig vern av innskytere,
investorer og forbrukere i hele Unionen.
Ettersom Myndigheten er et organ med svært
spesialisert sakkunnskap, er det effektivt og
hensiktsmessig at den, på de områdene som
er fastlagt i unionsretten, utarbeider utkast til
tekniske reguleringsstandarder som ikke
innebærer politiske valg.
Kommisjonen bør godkjenne disse utkastene
til tekniske reguleringsstandarder ved hjelp
av delegerte rettsakter i henhold til artikkel
290 i TEUV for å gi dem bindende retts
virkning. De bør kunne endres bare under
svært
begrensede
og
ekstraordinære
omstendigheter ettersom Myndigheten er
den aktøren som er i nær kontakt med og
som best kjenner finansmarkedenes daglige
virkemåte. Utkast til tekniske regulerings

EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15.
EFT L 271 av 9.10.2002, s. 16.
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24)

25)

26)

27)

standarder bør endres dersom de er uforen
lige med unionsretten, ikke overholder for
holdsmessighetsprinsippet eller strider mot
de grunnleggende prinsippene for det indre
marked for finansielle tjenester slik disse
kommer til uttrykk i gjeldende unionsregel
verk for finansielle tjenester. Kommisjonen
bør ikke endre innholdet i utkastene til tek
niske reguleringsstandarder som Myndighe
ten har utarbeidet, uten forutgående samord
ning med Myndigheten. For å sikre en smidig
og rask vedtakelse av disse standardene bør
det fastsettes en frist for Kommisjonens
beslutning om å godkjenne utkastene til tek
niske reguleringsstandarder.
I betraktning av Myndighetens tekniske sak
kunnskap på de områdene der det bør utar
beides tekniske reguleringsstandarder, bør
det tas hensyn til Kommisjonens uttalte hen
sikt om som regel å gjøre bruk av utkastene
til tekniske reguleringsstandarder som Myn
digheten framlegger for den, med sikte på
vedtakelse av de tilsvarende delegerte retts
akter. I de tilfellene der Myndigheten ikke
framlegger et utkast til en teknisk regule
ringsstandard innenfor fristene fastsatt i den
aktuelle rettsakten, bør det sikres at resultatet
av utøvelsen av den delegerte myndigheten
faktisk oppnås, og at beslutningsprosessen
forblir effektiv. Derfor bør Kommisjonen i
slike tilfeller ha myndighet til å vedta tekniske
reguleringsstandarder dersom det ikke fore
ligger et utkast fra Myndigheten.
Kommisjonen bør også gis myndighet til å
vedta tekniske gjennomføringsstandarder ved
hjelp av gjennomføringsrettsakter i henhold
til artikkel 291 i TEUV.
På områder som ikke omfattes av tekniske
regulerings- eller gjennomføringsstandarder,
bør Myndigheten ha myndighet til å utstede
retningslinjer og anbefalinger om anvendel
sen av unionsretten. For å sikre gjennom
siktighet og forbedre de nasjonale tilsyns
myndighetenes overholdelse av disse ret
ningslinjene og anbefalingene, bør det være
mulig for Myndigheten å offentliggjøre årsa
kene til at tilsynsmyndighetene ikke har over
holdt disse retningslinjene og anbefalingene.
Å sikre en korrekt og fullstendig anvendelse
av unionsretten er en grunnleggende forutset
ning for finansmarkedenes integritet, gjen
nomsiktighet, effektivitet og ordnede virke
måte, for finanssystemets stabilitet og for nøy
trale konkurransevilkår for finansinstitusjo
nene i Unionen. Det bør derfor innføres en

28)

29)

30)

31)

ordning som Myndigheten kan bruke i tilfelle
uriktig eller utilstrekkelig anvendelse av
unionsretten, som utgjør et brudd på denne.
Denne ordningen bør få anvendelse på områ
der der det i unionsretten er fastsatt klare og
ubetingede forpliktelser.
For å muliggjøre reaksjoner som står forhold
til alvoret i tilfelle uriktig eller utilstrekkelig
anvendelse av unionsretten, bør en tretrinns
ordning få anvendelse. Som et første trinn bør
Myndigheten ha myndighet til å utføre gran
sking dersom det påstås at nasjonale myndig
heter i forbindelse med utøvelsen av sitt tilsyn
anvender unionsretten på en uriktig eller util
strekkelig måte, og disse bør avsluttes med
en anbefaling. Som et andre trinn, dersom
vedkommende nasjonale myndighet ikke føl
ger anbefalingen, bør Kommisjonen ha myn
dighet til å avgi en formell uttalelse som tar
hensyn til Myndighetens anbefaling, og kreve
at vedkommende myndighet treffer de nød
vendige tiltak for å sikre overholdelse av
unionsretten.
I ekstraordinære situasjoner der den berørte
vedkommende myndighet vedvarende unnla
ter å gjennomføre tiltak, bør Myndigheten
som et tredje og siste trinn ha myndighet til å
treffe beslutninger som rettes til den enkelte
finansinstitusjon. Denne myndigheten bør
være begrenset til ekstraordinære omstendig
heter der en vedkommende myndighet ikke
følger den formelle uttalelsen som ble rettet
til den, og der unionsretten får direkte anven
delse på finansinstitusjoner i henhold til gjel
dende eller framtidige unionsforordninger.
Alvorlige trusler mot finansmarkedenes ord
nede virkemåte og integritet eller finanssys
temets stabilitet i Unionen krever raske og
samordnede tiltak på unionsplan. Myndig
heten bør derfor kunne kreve at nasjonale til
synsmyndigheter treffer bestemte tiltak for å
bringe en krisesituasjon til opphør. Myndig
heten til å avgjøre om det foreligger en krise
situasjon, bør gis Rådet, etter en anmodning
fra en av de europeiske tilsynsmyndighetene,
Kommisjonen eller ESRB.
Myndigheten bør kunne kreve at nasjonale til
synsmyndigheter treffer et bestemt tiltak for å
bringe en krisesituasjon til opphør. Tiltaket
som treffes av Myndigheten i den forbindelse,
bør ikke berøre Kommisjonens myndighet i
henhold til artikkel 258 i TEUV til å innlede
traktatbruddsbehandling mot den medlems
stat hvis tilsynsmyndighet har unnlatt å treffe
et slikt tiltak, eller Kommisjonens rett i slike
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situasjoner til å treffe midlertidige tiltak i henhold til rettergangsordningen for Den euro
peiske unions domstol. Det bør heller ikke
berøre det ansvar som nevnte medlemsstat
kan pådra seg i samsvar med rettspraksis ved
Den europeiske unions domstol, dersom dens
tilsynsmyndigheter unnlater å treffe de tiltak
som Myndigheten krever.
32) For å sikre et formålstjenlig og effektivt tilsyn
og en avveid vurdering av de standpunktene
som inntas av vedkommende myndigheter i de
ulike medlemsstatene, bør Myndigheten med
bindende virkning kunne løse tvister mellom
disse vedkommende myndighetene i grense
kryssende situasjoner, også innenfor tilsyns
kollegiene. Det bør innføres en meglingsfase
der vedkommende myndigheter kan komme
til enighet. Myndigheten bør ha myndighet når
det gjelder tvister om framgangsmåten eller
innholdet i et tiltak, eller når en vedkommende
myndighet i en medlemsstat unnlater å treffe
tiltak i tilfellene angitt i de rettslig bindende
unionsrettsaktene nevnt i denne forordning. I
en slik situasjon bør en av de berørte tilsyns
myndighetene ha rett til å henvise saken til
Myndigheten, som bør handle i samsvar med
denne forordning. Myndigheten bør ha myn
dighet til å kreve at berørte vedkommende
myndigheter treffer bestemte tiltak eller avstår
fra å treffe tiltak med sikte på å løse tvisten for
å sikre at unionsretten overholdes, med bin
dende virkning for de berørte vedkommende
myndigheter. Dersom en vedkommende myn
dighet ikke etterkommer den beslutning som
er rettet til den for å avgjøre tvisten, bør Myn
digheten gis myndighet til å treffe beslutninger
som rettes direkte til finansinstitusjoner på de
områdene av unionsretten som får direkte
anvendelse på dem. Myndighet til å vedta slike
beslutninger bør gjelde bare som en siste
utvei, og da bare for å sikre korrekt og ensartet
anvendelse av unionsretten. I tilfeller der med
lemsstatenes vedkommende myndigheter i
henhold til relevant unionsregelverk gis
skjønnsmyndighet, kan beslutninger truffet av
Myndigheten ikke erstatte utøvelsen av denne
skjønnsmyndighet i samsvar med unions
retten.
33) Krisen har vist at det nåværende systemet
med samarbeid mellom nasjonale myndig
heter hvis myndighet er begrenset til de
enkelte medlemsstater, er utilstrekkelig når
det gjelder finansinstitusjoner som driver
grensekryssende virksomhet.

34) Ekspertgruppene nedsatt av medlemsstatene
for å undersøke årsakene til krisen og fram
legge forslag til forbedring av reguleringen av
og tilsynet med finanssektoren, har bekreftet
at de nåværende ordningene ikke danner et
fornuftig grunnlag for framtidig regulering av
og tilsyn med finansinstitusjoner som driver
grensekryssende virksomhet i Unionen.
35) Slik det understrekes i de Larosière-rapporten
«[har vi] i hovedsak to alternativer: Det første
er «chacun pour soi», dvs. «være seg selv nok
løsninger», det andre er et styrket, pragmatisk,
fornuftig europeisk samarbeid til fordel for alle
for å bevare en åpen verdensøkonomi. Dette vil
gi åpenbare økonomiske gevinster».
36) Tilsynskollegiene er av stor betydning for at
tilsynet med finansinstitusjoner som driver
grensekryssende virksomhet, skal være for
målstjenlig, effektivt og ensartet. Myndig
heten bør bidra til å fremme og overvåke at
tilsynskollegiene virker på en formålstjenlig,
effektiv og ensartet måte, og i den forbindelse
ha en ledende rolle når det gjelder å sikre at
tilsynskollegiene virker på en ensartet og
sammenhengende måte for finansinstitusjo
ner som driver grensekryssende virksomhet i
hele Unionen. Myndigheten bør derfor ha rett
til å delta fullt ut i tilsynskollegiene med sikte
på å effektivisere kollegienes virkemåte og
utvekslingen av opplysninger i tilsynskollegi
ene samt fremme tilnærming og ensartethet
mellom kollegiene i anvendelsen av unions
retten. Som det framgår av de Larosière-rap
porten «må konkurransevridning og tilsyns
arbitrasje som følge av ulik tilsynspraksis
unngås, ettersom det kan undergrave finansi
ell stabilitet, blant annet ved å oppmuntre til
en overføring av finansvirksomhet til stater
med mindre strengt tilsyn. Tilsynssystemet
må oppfattes som rettferdig og balansert».
37) Det er nødvendig med tilnærming på områ
dene forebygging, håndtering og løsning av
kriser, herunder finansieringsordninger, for å
sikre at finanssystemet internaliserer kostna
dene og at det er mulig for offentlige myndig
heter å omstrukturere kriserammede finansin
stitusjoner, samtidig som virkningene av kriser
for finanssystemet, avhengigheten av skatte
yternes penger for å redde banker og bruken
av offentlige midler reduseres mest mulig, ska
dene på økonomien begrenses og anvendelsen
av nasjonale omstruktureringstiltak samord
nes. I den forbindelse er det absolutt nødven
dig å utarbeide et felles sett regler for et kom
plett verktøysett for å forebygge kriser og
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omstrukturere kriserammede banker, særlig
for å håndtere kriser i store institusjoner som
driver grensekryssende virksomhet eller er
sammenknyttet, og det bør også gjøres en vur
dering av behovet for å gi Myndigheten ytter
ligere relevant myndighet og se på hvordan
banker og spareinstitusjoner kan prioritere
vernet av sparerne.
38) I forbindelse med den pågående gjennomgå
elsen av direktiv 94/19/EF og europaparla
ments- og rådsdirektiv 97/9/EF av 3. mars
1997 om erstatningsordninger for investo
rer26 har Kommisjonen til hensikt å legge
særlig vekt på behovet for å sikre ytterligere
harmonisering i hele Unionen. Når det gjel
der forsikringssektoren, har Kommisjonen
også til hensikt å undersøke muligheten for
å innføre unionsregler som verner forsi
kringstakere i tilfelle et forsikringsselskap
rammes av krise. De europeiske tilsynsmyn
dighetene bør spille en viktig rolle på disse
områdene og gis tilstrekkelig myndighet
med hensyn til de europeiske garantiord
ningssystemene.
39) I forbindelse med tilsynsmyndighetsnett
verkets virksomhet kan det være hensikts
messig å delegere oppgaver og ansvar for å
begrense overlapping av tilsynsoppgavene,
fremme samarbeid og dermed effektivisere
tilsynsprosessen samt redusere belastningen
på finansinstitusjonene. Denne forordning
bør derfor klart utgjøre det rettslige grunnla
get for en slik delegering. Medlemsstatene
bør følge hovedregelen om at delegering bør
være tillatt, men bør kunne innføre særlige
vilkår for delegering av ansvar, for eksempel
når det gjelder opplysninger om og melding
av delegeringsordninger. Delegering av opp
gaver innebærer at oppgaver utføres av Myn
digheten eller av en annen nasjonal tilsyns
myndighet enn den ansvarlige myndighet,
mens ansvaret for tilsynsbeslutningene blir
værende hos delegerende myndighet. Ved
delegering av ansvar bør Myndigheten, eller
en nasjonal tilsynsmyndighet som ansvaret
delegeres til, kunne treffe beslutning i en til
synssak på egne vegne i stedet for på vegne
av den delegerende myndighet. Delegering
bør skje ut fra prinsippet om at tilsynsmyndig
heten overdras til en tilsynsmyndighet som
har de beste forutsetningene for å treffe tiltak
på det aktuelle området. En omfordeling av
ansvar vil være hensiktsmessig for eksempel
26

EFT L 84 av 26.3.1997, s. 22.

for å oppnå stordriftsfordeler eller av hensyn
til virkeområdet, av hensyn til sammenhen
gen i tilsynet med konserner og for best
mulig å utnytte den tekniske sakkunnskapen
hos de nasjonale tilsynsmyndighetene.
Beslutninger som treffes av den ansvaret
delegeres til, bør anerkjennes av den delege
rende myndighet og av andre vedkommende
myndigheter som endelige dersom disse
beslutningene ligger innenfor delegeringens
rammer. Det relevante unionsregelverket kan
eventuelt inneholde nærmere bestemmelser
om prinsippene for omfordeling av ansvar
etter avtale. Myndigheten bør med alle
egnede midler lette og overvåke delegerings
avtalene mellom de nasjonale tilsynsmyndig
hetene.
Den bør på forhånd underrettes om plan
lagte delegeringsavtaler for om nødvendig å
kunne avgi uttalelse om disse. Den bør sentra
lisere offentliggjøringen av slike avtaler for å
sikre at alle berørte parter til rett tid gis lett til
gang til gjennomsiktige opplysninger om slike
avaler. Den bør fastlegge og spre beste praksis
med hensyn til delegering og delegeringsav
taler.
40) Myndigheten bør aktivt bidra til å fremme til
nærming av tilsyn i hele Unionen med sikte
på å opprette en felles tilsynskultur.
41) Fagfellevurderinger er et formålstjenlig og
effektivt verktøy for å fremme ensartethet
innenfor nettverket av finanstilsynsmyndig
heter. Myndigheten bør derfor utarbeide en
metodologisk ramme for slike vurderinger og
utføre dem regelmessig. Vurderingene bør
ikke bare være rettet mot tilnærming av til
synspraksis, men også mot tilsynsmyndighe
tenes evne til å oppnå tilsynsresultater av høy
kvalitet samt disse vedkommende myndighe
tenes uavhengighet. Resultatet av fagfellevur
deringer bør offentliggjøres etter samtykke
fra vedkommende myndighet som er gjen
stand for vurderingen. I tillegg bør beste
praksis fastlegges og offentliggjøres.
42) Myndigheten bør aktivt bidra til å fremme
samordningen av Unionens tilsynsarbeid,
særlig for å sikre finansmarkedenes ordnede
virkemåte og integritet og finanssystemets
stabilitet i Unionen. I tillegg til myndighet til å
handle i krisesituasjoner bør Myndigheten ha
ansvaret for den generelle samordningen
innenfor ESFS. Å lette utvekslingen av alle
relevante opplysninger mellom vedkom
mende myndigheter bør være en sentral del
av Myndighetens oppgaver.
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43) For å sikre finansiell stabilitet er det nødven
dig på et tidlig tidspunkt å avdekke
utviklingstendenser, mulige risikoer og sår
barhet i forbindelse med tilsyn på mikroplan,
på tvers av landegrenser og på tvers av sekto
rer. Myndigheten bør overvåke og vurdere
slik utvikling på sitt ansvarsområde og om
nødvendig underrette Europaparlamentet,
Rådet, Kommisjonen, de øvrige europeiske
tilsynsmyndighetene og ESRB regelmessig
og eventuelt ved behov. I samarbeid med
ESRB bør Myndigheten også innlede og sam
ordne stresstester i hele Unionen for å vur
dere finansinstitusjonenes motstandsdyktig
het mot ugunstig markedsutvikling, og den
skal sikre at det på nasjonalt plan ved slike
tester anvendes en metode som er så ensartet
som mulig. For å utføre sine oppgaver på en
korrekt måte bør Myndigheten gjennomføre
økonomiske analyser av markedene og
mulige følger av markedsutviklingen.
44) I lys av globaliseringen av finansielle tjenester
og den økte betydningen av internasjonale
standarder bør Myndigheten fremme dialog
og samarbeid med tilsynsmyndigheter utenfor
Unionen. Den bør gis myndighet til å utvikle
kontakter og inngå forvaltningsavtaler med til
synsmyndighetene og forvaltninger i tredjesta
ter og med internasjonale organisasjoner, sam
tidig som medlemsstatenes og Unionens insti
tusjoners nåværende roller og respektive myn
dighet respekteres fullt ut. Stater som har inn
gått avtaler med Unionen som innebærer at de
har vedtatt og anvender unionsretten, bør
kunne delta i Myndighetens arbeid, og Myn
digheten bør kunne samarbeide med tredje
stater som anvender lovgivning som er aner
kjent som likeverdig med Unionens.
45) Myndigheten bør innenfor sitt ansvarsom
råde fungere som et uavhengig rådgivende
organ for Europaparlamentet, Rådet og Kom
misjonen. Med forbehold for de berørte ved
kommende myndigheters myndighet bør
Myndigheten kunne avgi uttalelse om tilsyns
vurderinger av fusjoner og erverv i henhold til
direktiv 2006/48/EF, som endret ved direktiv
2007/44/EF27, i de tilfellene der nevnte direk
tiv krever samråd mellom vedkommende
myndigheter fra to eller flere medlemsstater.
27

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5. sep
tember 2007 om endring av rådsdirektiv 92/49/EØF og
direktiv 2002/83/EF, 2004/39/EF, 2005/68/EF og 2006/
48/EF med hensyn til saksbehandlingsregler og kriterier
for tilsynsmessig vurdering av overtakelse og økning av
eierandeler i finanssektoren (EUT L 247 av 21.9.2007, s. 1).

46) For å kunne utføre sine oppgaver på en effektiv
måte bør Myndigheten ha rett til å anmode om
alle nødvendige opplysninger. For å unngå dob
bel rapporteringsplikt for finansinstitusjonene
bør disse opplysningene normalt gis av de
nasjonale tilsynsmyndighetene som befinner
seg nærmest finansmarkedene og -institusjo
nene, og opplysningene bør ta hensyn til alle
rede eksisterende statistikker. Myndigheten
bør imidlertid som en siste utvei kunne rette en
behørig begrunnet anmodning om opplysnin
ger direkte til en finansinstitusjon dersom en
nasjonal vedkommende myndighet ikke leve
rer eller ikke kan levere slike opplysninger til
rett tid. Medlemsstatenes myndigheter bør
være forpliktet til å bistå Myndigheten med å
håndheve slike direkte anmodninger. I den for
bindelse er arbeidet med felles rapporterings
formater av avgjørende betydning. Tiltakene
for innsamling av opplysninger bør ikke berøre
den rettslige rammen for det europeiske statis
tikksystem og Det europeiske system av sen
tralbanker på statistikkområdet. Denne forord
ning bør derfor verken berøre europaparla
ments- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009 av
11. mars 2009 om europeisk statistikk28 eller
rådsforordning (EF) nr. 2533/98 av 23. novem
ber 1998 om Den europeiske sentralbanks inn
samling av statistiske opplysninger29.
47) Et nært samarbeid mellom Myndigheten og
ESRB er av avgjørende betydning for at ESRB
skal kunne fungere fullt ut etter hensikten, og
for oppfølgingen av dens varsler og anbefalin
ger. Myndigheten og ESRB bør utveksle
eventuelle relevante opplysninger seg imel
lom. Opplysninger knyttet til det enkelte fore
tak bør framlegges bare etter behørig begrun
net anmodning. Når Myndigheten mottar
varsler eller anbefalinger fra ESRB rettet til
Myndigheten eller en nasjonal tilsynsmyndig
het, bør Myndigheten om nødvendig sikre
oppfølgingen.
48) Myndigheten bør rådføre seg med berørte par
ter om tekniske regulerings- eller gjennomfø
ringsstandarder, retningslinjer og anbefalinger
og gi dem rimelig mulighet til å uttale seg om
de foreslåtte tiltakene. Før Myndigheten ved
tar utkast til tekniske regulerings- eller gjen
nomføringsstandarder, retningslinjer og anbe
falinger, bør den gjennomføre en konse
kvensanalyse. Av effektivitetshensyn bør en
interessentgruppe for bankvirksomhet benyt
28
29

EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164.
EFT L 318 av 27.11.1998, s. 8.
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tes for dette formål, med en balansert sammen
setning av representanter for Unionens kredit
tinstitusjoner og verdipapirforetak som repre
senterer finansinstitusjoner og foretak av ulike
modeller og størrelser, herunder eventuelt
institusjonelle investorer og andre finansinsti
tusjoner som selv benytter seg av finansielle
tjenester, små og mellomstore bedrifter
(SMB), fagforeninger, akademikere samt for
brukere og andre private brukere av bank
tjenester. Interessentgruppen for bankvirk
somhet bør fungere som et bindeledd for
andre grupper av brukere av finansielle tjenes
ter opprettet av Kommisjonen eller i henhold
til Unionens regelverk.
49) Medlemmer av interessentgruppen for
bankvirksomhet som representerer ideelle
organisasjoner eller akademikere, bør motta
tilstrekkelig godtgjøring, slik at personer som
verken har tilstrekkelige finansielle midler
eller er representanter for næringen, kan delta
fullt ut i debatten om finansiell regulering.
50) Medlemsstatene har et hovedansvar for å
samordne krisehåndteringen og bevare den
finansielle stabiliteten i krisesituasjoner, sær
lig når det gjelder å stabilisere og omstruktu
rere kriserammede finansinstitusjoner. De
beslutningene Myndigheten treffer i krisesi
tuasjoner eller ved tvisteløsning som påvirker
en finansinstitusjons stabilitet, bør ikke gripe
inn i medlemsstatenes finanspolitiske ansvar.
Det bør innføres en ordning der medlemssta
tene kan påberope seg denne beskyttelsen og
i siste instans bringe saken inn for Rådet med
sikte på en beslutning. Denne beskyttelses
ordningen bør imidlertid ikke misbrukes,
særlig ikke i forbindelse med en beslutning
truffet av Myndigheten som ikke har noen
betydelig eller vesentlig budsjettpolitisk innvirkning, som for eksempel reduserte inntek
ter knyttet til et midlertidig forbud mot
bestemte former for virksomhet eller produk
ter i forbrukervernøyemed. Når Rådet treffer
beslutninger i henhold til beskyttelsesordnin
gen, bør det stemme i samsvar med prinsip
pet om at hvert medlem har én stemme. I
betraktning av medlemsstatenes særlige
ansvar på dette området, bør Rådet spille en
rolle i dette spørsmålet. Med tanke på hvor
følsomt dette spørsmålet er, bør det sikres
streng fortrolighet.
51) Myndigheten bør i sin beslutningstaking
være bundet av Unionens regler og allmenne
prinsipper om rettssikkerhet og gjennom
siktighet. Den retten adressatene for Myndig

hetens avgjørelser har til å bli hørt, bør over
holdes fullt ut. Myndighetens beslutninger
bør utgjøre en vesentlig del av unionsretten.
52) Et tilsynsstyre sammensatt av lederne for de
berørte vedkommende myndigheter i hver
medlemsstat under ledelse av Myndighetens
leder, bør være Myndighetens øverste beslut
ningsorgan. Representanter for Kommisjo
nen, ESRB, Den europeiske sentralbank, Den
europeiske tilsynsmyndighet (Den euro
peiske tilsynsmyndighet for forsikring og tje
nestepensjoner) og Den europeiske tilsyns
myndighet (Den europeiske verdipapir- og
markedstilsynsmyndighet) bør delta som
observatører. Medlemmene av tilsynsstyret
bør opptre uavhengig og utelukkende i Unio
nens interesse.
53) Tilsynsstyret skal i alminnelighet treffe sine
beslutninger med simpelt flertall i samsvar
med prinsippet om at hvert medlem har én
stemme. For beslutninger av allmenn art, herunder de som gjelder tekniske reguleringsog gjennomføringsstandarder, retningslinjer
og anbefalinger, for budsjettspørsmål og for
anmodninger fra en medlemsstat om å revur
dere en beslutning truffet av Myndigheten
om midlertidig å forby eller begrense en viss
finansvirksomhet, er det hensiktsmessig å
anvende reglene for kvalifisert flertall som
fastsatt i artikkel 16 nr. 4 i traktaten om Den
europeiske union og i protokollen (nr. 36) om
overgangsbestemmelser som er vedlegg til
traktaten om Den europeiske union og til
traktaten om Den europeiske unions virke
måte. Saker som gjelder løsning av tvister
mellom nasjonale tilsynsmyndigheter, bør
behandles av et begrenset, objektivt panel
sammensatt av medlemmer som verken er
representanter for de vedkommende myndig
heter som er parter i tvisten, eller har noen
interesse i konflikten eller direkte forbindel
ser til de berørte vedkommende myndig
heter. Panelet bør ha en tilsvarende balansert
sammensetning. Beslutninger som treffes av
panelet, bør godkjennes av tilsynsstyret med
simpelt flertall i samsvar med prinsippet om at
hvert medlem har én stemme. Når det gjelder
beslutninger som treffes av den konsolide
rende tilsynsmyndighet, kan beslutningen
som foreslås av panelet, forkastes av et antall
medlemmer som representerer et blokke
rende mindretall som angitt i artikkel 16 nr. 4
i traktaten om Den europeiske union og i
artikkel 3 i protokollen (nr. 36) om overgangs
bestemmelser.
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54) Et styre sammensatt av Myndighetens leder,
representanter for nasjonale tilsynsmyndig
heter og Kommisjonen skal sikre at Myndig
heten utfører sitt oppdrag og de oppgavene
den er pålagt. Styret bør gis nødvendig myn
dighet til blant annet å foreslå det årlige og
flerårige arbeidsprogrammet, utøve en viss
budsjettmyndighet, vedta Myndighetens plan
for personalpolitikken, vedta særbestemmel
ser om retten til tilgang til dokumenter og
framlegge forslag til årsrapport.
55) Myndigheten bør være representert av en
heltidsansatt leder som utnevnes av tilsyns
styret på grunnlag av sine kvalifikasjoner,
ferdigheter og kunnskaper om finansinstitu
sjoner og -markeder samt relevant erfaring
med finanstilsyn og regulering, etter en åpen
framgangsmåte for utvelging som tilretteleg
ges og forvaltes av tilsynsstyret med bistand
fra Kommisjonen. Ved utnevning av Myndig
hetens første leder bør Kommisjonen blant
annet opprette en kandidatliste på grunnlag
av kvalifikasjoner, ferdigheter og kunnskaper
om finansinstitusjoner og -markeder samt
relevant erfaring med finanstilsyn og -regule
ring. Når det gjelder de påfølgende utnevnin
gene, bør muligheten til å få Kommisjonen til
å opprette en kandidatliste vurderes i en rap
port som skal utarbeides i henhold til denne
forordning. Før den utvalgte personen tiltrer
sitt embete, og senest én måned etter at til
synsstyret har gjort sitt valg, bør Europaparla
mentet, etter å ha hørt den utvalgte personen,
ha mulighet til å komme med innsigelser mot
at denne utnevnes.
56) Forvaltningen av Myndigheten bør ivaretas
av en daglig leder som bør ha rett til å delta på
møter i tilsynsstyret og styret uten stemme
rett.
57) For å sikre sammenheng i de europeiske til
synsmyndighetenes virksomhet på tvers av
sektorer bør disse samarbeide nært gjennom
en felleskomité og fastsette felles holdninger
der det er relevant. Felleskomiteen bør sam
ordne de europeiske tilsynsmyndighetenes
funksjoner når det gjelder finansielle konglo
merater og andre saker på tvers av sektorer.
Der det er relevant, bør beslutninger som fal
ler inn under ansvarsområdet til Den euro
peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske til
synsmyndighet for forsikring og tjenestepen
sjoner) eller Den europeiske tilsynsmyndig
het (Den europeiske verdipapir- og markeds
tilsynsmyndighet), vedtas parallelt av de
berørte europeiske tilsynsmyndighetene. Fel

leskomiteen bør ledes av lederne for de euro
peiske tilsynsmyndighetene på omgang i tolv
månedersperioder. Lederen for Felleskomi
teen bør være nestleder for ESRB. Fellesko
miteen bør ha eget personale som stilles til
rådighet av de europeiske tilsynsmyndighe
tene for å muliggjøre uformell utveksling av
opplysninger og utvikling av en felles tilsyns
kultur i de europeiske tilsynsmyndighetene.
58) Det er nødvendig å sikre at partene som berø
res av beslutningene som treffes av Myndig
heten, har nødvendig klageadgang. For å
verne partenes rettigheter på en effektiv måte
og for å forenkle saksbehandlingen bør de
berørte parter gis rett til å anke til en klage
instans i de tilfellene der Myndigheten har
beslutningsmyndighet. Av hensyn til effektivi
tet og sammenheng bør klageinstansen være
felles for de europeiske tilsynsmyndighetene,
men uavhengig av deres forvaltnings- og
reguleringsstruktur. Klageinstansens beslut
ninger bør kunne klages inn for Den euro
peiske unions domstol.
59) For å sikre Myndigheten full selvstendighet
og uavhengighet bør den gis et eget budsjett
med inntekter hovedsakelig i form av obliga
toriske bidrag fra de nasjonale tilsynsmyndig
hetene og fra Den europeiske unions almin
nelige budsjett. Unionens finansiering av
Myndigheten er underlagt en avtale med bud
sjettmyndigheten i samsvar med nr. 47 i den
tverrinstitusjonelle avtalen mellom Europa
parlamentet, Rådet og Kommisjonen av 17.
mai 2006 om budsjettdisiplin og forsvarlig
økonomisk forvaltning30. Unionens budsjett
behandling bør få anvendelse. Revisjonen av
regnskapet bør foretas av Revisjonsretten.
Det samlede budsjettet er underlagt fram
gangsmåten for meddelelse av ansvarsfrihet.
60) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
1073/1999 av 25. mai 1999 om undersøkelser
som foretas av Det europeiske kontor for
bedrageribekjempelse (OLAF)31 bør få anven
delse på Myndigheten. Myndigheten bør også
tiltre den tverrinstitusjonelle avtale av 25. mai
1999 mellom Europaparlamentet, Rådet for
Den europeiske union og Kommisjonen for de
europeiske fellesskap om interne undersøkel
ser som foretas av Det europeiske kontor for
bedrageribekjempelse (OLAF)32.
30
31
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61) For å sikre åpne og gjennomsiktige tjeneste
vilkår og likebehandling av personalet bør
vedtektene for De europeiske fellesskaps tje
nestemenn og tjenestevilkårene for andre
ansatte i De europeiske fellesskap33 få anven
delse på Myndighetens personale.
62) Det er avgjørende at forretningshemmelighe
ter og andre fortrolige opplysninger vernes.
Behandlingen av opplysninger som stilles til
rådighet for Myndigheten og som utveksles i
nettverket, bør underlegges strenge og effek
tive fortrolighetsregler.
63) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF
av 24. oktober 1995 om vern av fysiske perso
ner i forbindelse med behandling av person
opplysninger og om fri utveksling av slike
opplysninger34 og europaparlaments- og råds
forordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember
2000 om personvern i forbindelse med
behandling av personopplysninger i Felles
skapets institusjoner og organer og om fri
utveksling av slike opplysninger35 får full
anvendelse på behandlingen av personopplys
ninger i henhold til denne forordning.
64) For å sikre at Myndighetens virksomhet er
gjennomsiktig bør europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai
2001 om offentlig tilgang til Europaparlamen
tets, Rådets og Kommisjonens dokumenter36
få anvendelse på Myndigheten.
65) Tredjestater bør tillates å delta i Myndighe
tens arbeid i samsvar med de avtalene som
skal inngås av Unionen.
66) Ettersom målene for denne forordning, som
er å forbedre det indre markeds virkemåte
gjennom å sikre et høyt, effektivt og ensartet
nivå for regulering og tilsyn, verne innskytere
og investorer, verne finansmarkedenes inte
gritet, effektivitet og ordnede virkemåte, opp
rettholde finanssystemets stabilitet og styrke
den internasjonale samordningen av tilsynet,
ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlems
statene og derfor på grunn av tiltakets omfang
og virkninger bedre kan nås på unionsplan,
kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nær
hetsprinsippet som fastsatt i artikkel 45 i trak
taten om Den europeiske union. I samsvar
med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i
nevnte artikkel går denne forordning ikke len

33
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ger enn det som er nødvendig for å nå disse
målene.
67) Myndigheten bør overta alle nåværende opp
gaver og den myndighet som er gitt Den
europeiske banktilsynskomité. Kommisjons
beslutning 2009/78/EF bør derfor oppheves
på datoen for opprettelse av Myndigheten, og
europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 716/
2009/EF av 16. september 2009 om oppret
telse av et fellesskapsprogram til støtte for
særlig virksomhet på området finansielle tje
nester, finansiell rapportering og revisjon37
bør derfor endres. I betraktning av Den euro
peiske banktilsynskomités eksisterende opp
bygning og virksomhet er det viktig å sikre et
svært nært samarbeid mellom Den euro
peiske banktilsynskomité og Kommisjonen
ved utformingen av hensiktsmessige over
gangsordninger for å sikre at den perioden
der Kommisjonen er ansvarlig for opprettel
sen av administrasjonen og den innledende
administrative virksomheten til Myndigheten,
blir så kort som mulig.
68) Det bør fastsettes en frist for anvendelsen av
denne forordning for å sikre at Myndigheten
er godt nok forberedt til å begynne sin virk
somhet, og at overgangen fra Den europeiske
banktilsynskomité skjer så smidig som mulig.
Myndigheten bør finansieres på en egnet
måte. I det minste innledningsvis bør den
finansieres med 40 % av midler fra Unionen og
60 % gjennom bidrag fra medlemsstatene, i
samsvar med stemmevekten fastsatt i artikkel
3 nr. 3 i protokollen (nr. 36) om overgangsbe
stemmelser.
69) For å gjøre det mulig å opprette Myndigheten
1. januar 2011 bør denne forordning tre i kraft
dagen etter at den er kunngjort i Den euro
peiske unions tidende –
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Kapittel 1
Opprettelse og rettslig status
Artikkel 1
Opprettelse og virkeområde
1. Ved denne forordning opprettes en europeisk
tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsyns
myndighet) (heretter kalt «Myndigheten»).
2. Myndigheten skal handle innenfor den myn
dighet som den gis ved denne forordning, og
37
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innenfor virkeområdet for direktiv 2006/48/
EF, direktiv 2006/49/EF, direktiv 2002/87/
EF, forordning (EF) nr. 1781/2006, direktiv
94/19/EF og, i den grad disse rettsaktene får
anvendelse på kreditt- og finansinstitusjoner
og de vedkommende myndigheter som fører
tilsyn med dem, innenfor rammen av de rele
vante delene av direktiv 2005/60/EF, direktiv
2002/65/EF, direktiv 2007/64/EF og direktiv
2009/110/EF, herunder alle direktiver, forord
ninger og beslutninger og vedtak truffet på
grunnlag av disse rettsaktene, og av eventuelle
andre juridisk bindende unionsrettsakter som
pålegger Myndigheten oppgaver.
3. Myndigheten skal også handle på virksom
hetsområdene til kredittinstitusjoner, finansi
elle konglomerater, verdipapirforetak, beta
lingsinstitusjoner og e-pengeinstitusjoner i for
bindelse med spørsmål som ikke direkte
omfattes av rettsaktene nevnt i nr. 2, herunder
saker som gjelder foretaksstyring, revisjon og
regnskap, forutsatt at Myndighetens handling
er nødvendig for å sikre effektiv og ensartet
anvendelse av disse rettsaktene.
4. Denne forordnings bestemmelser berører
ikke Kommisjonens myndighet, særlig i henhold til artikkel 258 i traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte (TEUV), til å sikre
samsvar med unionsretten.
5. Myndighetens mål skal være å verne offentlige
interesser ved å bidra til finanssystemets stabi
litet og effektivitet på kort, mellomlang og lang
sikt, til fordel for Unionens økonomi, borgere
og næringsliv. Myndigheten skal bidra til å
a) forbedre det indre markeds virkemåte, herunder gjennom regulering og tilsyn på et
forsvarlig, effektivt og ensartet nivå,
b) sikre finansmarkedenes integritet, gjen
nomsiktighet, effektivitet og ordnede virke
måte,
c) styrke den internasjonale samordningen av
tilsyn,
d) forhindre tilsynsarbitrasje og fremme like
konkurransevilkår,
e) sikre at det føres tilstrekkelig tilsyn med
kredittrisikoer og andre risikoer, og at
disse blir regulert på en hensiktsmessig
måte, og
f) styrke forbrukervernet.
For dette formål skal Myndigheten bidra til å
sikre en ensartet, effektiv og formålstjenlig
anvendelse av rettsaktene nevnt i nr. 2, fremme
tilnærming av tilsyn, avgi uttalelser til Europa
parlamentet, Rådet og Kommisjonen og foreta

økonomiske analyser av markedene, slik at
Myndighetens mål kan nås.
Ved utførelsen av de oppgavene den er gitt
ved denne forordning, skal Myndigheten være
særlig oppmerksom på eventuelle systemrisi
koer som finansinstitusjoner kan utgjøre, hvis
konkurs kan svekke finanssystemets eller real
økonomiens virkemåte.
Ved utførelsen av disse oppgavene skal
Myndigheten opptre uavhengig og objektivt og
utelukkende i Unionens interesse.
Artikkel 2
Det europeiske finanstilsynssystem
1. Myndigheten skal utgjøre en del av et euro
peisk finanstilsynssystem (ESFS). Det euro
peiske finanstilsynssystems viktigste mål skal
være å sikre at reglene som gjelder for finans
sektoren, gjennomføres på en hensiktsmessig
måte for å opprettholde finansiell stabilitet og
sikre tillit til finanssystemet som helhet og til
strekkelig vern av kundene av finansielle tje
nester.
2. ESFS skal bestå av
a) Det europeiske råd for systemrisiko
(ESRB), som skal ivareta de oppgavene
som er fastsatt i forordning (EU) nr. 1092/
2010 og i denne forordning,
b) Myndigheten,
c) Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske tilsynsmyndighet for forsikring
og tjenestepensjoner), opprettet ved euro
paparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
1094/201038,
d) Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske verdipapir- og markedstilsyns
myndighet), opprettet ved europaparla
ments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/
201039,
e) Felleskomiteen for de europeiske tilsyns
myndighetene (heretter kalt «Felleskomi
teen»), som skal utføre de oppgavene som
er fastsatt i artikkel 54–57 i denne forord
ning, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og i
forordning (EU) nr. 1095/2010,
f) vedkommende myndigheter eller tilsyns
myndigheter i medlemsstatene, som angitt
i unionsrettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i
denne forordning, i forordning (EU) nr.
1094/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/
2010.
38
39
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3. Myndigheten skal gjennom Felleskomiteen
samarbeide regelmessig og nært med både
ESRB, Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og
tjenestepensjoner) og Den europeiske tilsyns
myndighet (Den europeiske verdipapir- og
markedstilsynsmyndighet) for å sikre sam
menheng i arbeidet på tvers av sektorer og
komme fram til felles holdninger til tilsyn med
finansielle konglomerater og andre tverrsekto
rielle spørsmål.
4. I henhold til prinsippet om lojalt samarbeid i
artikkel 4 nr. 3 i traktaten om Den europeiske
union skal partene i ESFS samarbeide i tillit og
full gjensidig respekt, særlig for å sikre at hen
siktsmessige og pålitelige opplysninger
utveksles dem imellom.
5. De tilsynsmyndighetene som inngår i ESFS,
skal ha plikt til å føre tilsyn med finansinstitu
sjoner som utøver virksomhet i Unionen i sam
svar med rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2.

ordninger i henhold til direktiv 94/19/EF,
eller, dersom driften av innskuddsgaranti
ordningen forvaltes av et privat selskap,
den offentlige myndighet som fører tilsyn
med slike ordninger i henhold til nevnte
direktiv.
Artikkel 5
Rettslig status
1. Myndigheten skal være et unionsorgan med
status som rettssubjekt.
2. I hver medlemsstat skal Myndigheten ha den
mest omfattende rettslige handleevne som en
juridisk person kan ha i henhold til nasjonal
lovgivning. Den kan særlig erverve og
avhende løsøre og fast eiendom og være part i
en rettssak.
3. Myndigheten skal være representert av sin
styreleder.
Artikkel 6

Artikkel 3

Sammensetning

Myndighetenes ansvar

Myndigheten skal bestå av
1) et tilsynsstyre, som skal utføre oppgavene fast
satt i artikkel 43,
2) et styre, som skal utføre oppgavene fastsatt i
artikkel 47,
3) en leder, som skal utføre oppgavene fastsatt i
artikkel 48,
4) en daglig leder, som skal utføre oppgavene
fastsatt i artikkel 53,
5) en klageinstans, som skal utføre oppgavene
fastsatt i artikkel 60.

Myndighetene omhandlet i artikkel 2 nr. 2 bok
stav a)–d) skal være ansvarlige overfor Europa
parlamentet og Rådet.
Artikkel 4
Definisjoner
I denne forordning menes med
1) «finansinstitusjoner»
«kredittinstitusjoner»
som definert i artikkel 4 nr. 1 i direktiv 2006/
48/EF, «verdipapirforetak» som definert i
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i direktiv 2006/49/
EF og «finansielle konglomerater» som defi
nert i artikkel 2 nr. 14 i direktiv 2002/87/EF,
med forbehold for at det med «finansinstitusjo
ner» i direktiv 2005/60/EF menes kredittinsti
tusjoner og finansinstitusjoner som definert i
artikkel 3 nr. 1 og 2 i nevnte direktiv,
2) «vedkommende myndigheter»
i) vedkommende myndigheter som definert i
direktiv 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2007/
64/EF, og som nevnt i direktiv 2009/110/
EF,
ii) når det gjelder direktiv 2002/65/EF og
2005/60/EF, de myndigheter som har
ansvar for å sikre at kreditt- og finansinstitu
sjoner oppfyller kravene i nevnte direktiver,
og
iii) når det gjelder innskuddsgarantiordninger,
de organer som forvalter innskuddsgaranti

Artikkel 7
Hjemsted
Myndigheten har sitt sete i London.
Kapittel II
Myndighetenes oppgaver og myndighet

Artikkel 8
Myndighetens oppgaver og myndighet
1. Myndigheten skal
a) bidra til å opprette felles standarder og prak
sis av høy kvalitet for regulering og tilsyn,
særlig ved å avgi uttalelser til Unionens insti
tusjoner og utarbeide retningslinjer, anbefa
linger og utkast til tekniske regulerings- og
gjennomføringsstandarder på grunnlag av
rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2,
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b) bidra til en ensartet anvendelse av juridisk
bindende unionsrettsakter, særlig ved å
bidra til en felles tilsynskultur, sikre ensar
tet, formålstjenlig og effektiv anvendelse av
rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, forhin
dre tilsynsarbitrasje, megle i og løse tvister
mellom vedkommende myndigheter, sikre
effektivt og konsekvent tilsyn med finansin
stitusjoner, sikre at tilsynskollegiene virker
på en ensartet måte og gripe inn blant annet
i krisesituasjoner,
c) stimulere til og lette delegering av opp
gaver og ansvar mellom vedkommende
myndigheter,
d) samarbeide nært med ESRB, særlig ved å
gi ESRB de opplysningene som er nødven
dige for at ESRB skal kunne utføre sine opp
gaver, og ved å sikre god oppfølging av
ESRBs varsler og anbefalinger,
e) organisere og gjennomføre fagfellevurderin
ger av vedkommende myndigheter, herunder utarbeide retningslinjer og anbefalin
ger og fastsette beste praksis, for å styrke
innbyrdes samsvar mellom tilsynsresultater,
f) overvåke og vurdere markedsutviklingen
på sitt ansvarsområde, ved behov også kre
dittutviklingen, særlig kreditter til hushold
ninger og små og mellomstore bedrifter,
g) gjennomføre økonomiske analyser av mar
keder for å veilede Myndigheten i utførel
sen av dens oppgaver,
h) fremme vern av innskytere og investorer,
i) bidra til at tilsynskollegiene virker på en
ensartet og sammenhengende måte, bidra
til overvåking, vurdering og måling av sys
temrisiko og til utvikling og samordning av
gjenopprettings- og omstruktureringspla
ner, sørge for et høyt nivå for vern av inn
skytere og investorer i hele Unionen,
utvikle metoder for omstrukturering av kri
serammede finansinstitusjoner og foreta en
vurdering av behovet for hensiktsmessige
finansieringsvirkemidler i samsvar med
artikkel 21–26,
j) utføre enhver annen oppgave fastsatt i
denne forordning eller i andre rettsakter,
k) offentliggjøre og regelmessig ajourføre
opplysninger som er relevante for dens
virksomhetsområde, på sitt nettsted, sær
lig, og innenfor rammen av dens ansvars
område, om registrerte finansinstitusjoner,
for å sikre at opplysningene er lett tilgjenge
lige for offentligheten,
l) overta, når det er hensiktsmessig, alle
eksisterende og pågående oppgaver fra

Den
europeiske
banktilsynskomité
(CEBS).
2. For å utføre oppgavene i nr. 1 skal Myndighe
ten ha den myndighet som er fastsatt ved
denne forordning, særlig til å
a) utarbeide utkast til tekniske regulerings
standarder i de særlige tilfellene omhandlet
i artikkel 10,
b) utarbeide utkast til tekniske gjennom
føringsstandarder i de særlige tilfellene
omhandlet i artikkel 15,
c) utstede retningslinjer og anbefalinger som
fastsatt i artikkel 16,
d) utstede anbefalinger i særlige tilfeller som
omhandlet i artikkel 17 nr. 3,
e) treffe enkeltbeslutninger rettet til vedkom
mende myndigheter i de særlige tilfellene
omhandlet i artikkel 18 nr. 3 og 19 nr. 3,
f) treffe enkeltbeslutninger rettet til finansin
stitusjoner i tilfeller som gjelder unionsrett
som får direkte anvendelse, i de særlige til
fellene omhandlet i artikkel 17 nr. 6, artik
kel 18 nr. 4 og artikkel 19 nr. 4,
g) avgi uttalelser til Europaparlamentet, Rådet
eller Kommisjonen som fastsatt i artikkel
34,
h) samle inn nødvendige opplysninger om
finansinstitusjoner som fastsatt i artikkel
35,
i) utarbeide felles metoder for å vurdere
hvordan produkters egenskaper og distri
busjonsprosesser virker inn på institusjo
ners finansielle stilling og på forbruker
vernet,
j) opprette en sentralt tilgjengelig database
over registrerte finansinstitusjoner innen
for sitt ansvarsområde, dersom dette er
fastsatt i rettsaktene nevnt i artikkel 1
nr. 2.
Artikkel 9
Oppgaver som gjelder forbrukervern og
finansvirksomhet
1. Myndigheten skal spille en ledende rolle for å
fremme et gjennomsiktig, enkelt og rettferdig
marked for finansielle produkter og tjenester
rettet mot forbrukere i hele det indre marked,
herunder ved å
a) samle inn opplysninger om, analysere og
rapportere om forbrukertendenser,
b) gjennomgå og samordne vedkommende
myndigheters utdanningsinitiativer og initi
ativer for å øke forbrukernes evne til å for
stå finansiell informasjon,
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2.

3.
4.

5.

c) utarbeide standarder for opplæring innen
for næringen og
d) bidra til utarbeiding av felles regler for
offentliggjøring av opplysninger.
Myndigheten skal overvåke ny og eksis
terende finansvirksomhet og kan vedta ret
ningslinjer og anbefalinger for å fremme et
trygt og solid marked og en tilnærming av til
synspraksis.
Myndigheten kan også utstede varsler dersom
en finansvirksomhet utgjør en alvorlig trussel
mot de mål som er fastsatt i artikkel 1 nr. 5.
Myndigheten skal nedsette en komité for
finansiell nyskaping som skal være en vesent
lig del av Myndigheten, og som skal samle alle
berørte vedkommende nasjonale tilsyns
myndigheter med sikte på å samordne regule
ringen av og tilsynet med ny eller nyskapende
finansvirksomhet og gi råd som Myndigheten
kan framlegge for Europaparlamentet, Rådet
og Kommisjonen.
Myndigheten kan midlertidig forby eller
begrense visse typer finansvirksomhet som
utgjør en trussel mot finansmarkedenes ord
nede virkemåte og integritet eller stabiliteten i
hele eller deler av finanssystemet i Unionen, i
de tilfellene og på de vilkårene som er fastsatt i
rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 eller, om
nødvendig, i tilfelle en krisesituasjon, i sam
svar med og på de vilkårene som er fastsatt i
artikkel 18.

Myndigheten skal med passende mellomrom og
minst hver tredje måned vurdere beslutningen
omhandlet i første ledd på nytt. Dersom beslutnin
gen ikke fornyes etter et tidsrom på tre måneder,
skal den automatisk oppheves.
En medlemsstat kan anmode om at Myndighe
ten tar sin beslutning opp til ny vurdering. I slike
tilfeller skal Myndigheten etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 44 nr. 1 annet ledd avgjøre om
den opprettholder sin beslutning.
Myndigheten kan også vurdere behovet for å
forby eller begrense visse typer finansvirksomhet
og ved et slikt behov underrette Kommisjonen for
å lette vedtakelsen av slike forbud eller begrens
ninger.
Artikkel 10
Tekniske reguleringsstandarder
1. Dersom Europaparlamentet og Rådet delege
rer myndighet til Kommisjonen til å vedta tek
niske reguleringsstandarder ved hjelp av dele
gerte rettsakter i henhold til artikkel 290 i

TEUV for å sikre ensartet harmonisering på de
områdene som er særlig angitt i rettsaktene
nevnt i artikkel 1 nr. 2, kan Myndigheten utar
beide utkast til tekniske reguleringsstandar
der. Myndigheten skal framlegge sine utkast
for Kommisjonen til godkjenning.
Tekniske reguleringsstandarder skal være
tekniske og ikke innebære strategiske beslut
ninger eller politiske valg, og innholdet skal
være innenfor rammene av de rettsaktene de
bygger på.
Før utkastene framlegges for Kommisjo
nen, skal Myndigheten gjennomføre åpne
offentlige høringer om utkastene til tekniske
reguleringsstandarder og analysere de mulige
tilknyttede kostnadene og fordelene de inne
bærer, med mindre slike høringer og analyser
ikke står i forhold til de berørte utkastene til
tekniske reguleringsstandarders virkeområde
og virkning eller hvor mye saken haster. Myn
digheten skal også be om en uttalelse fra inter
essentgruppen for bankvirksomhet omhandlet
i artikkel 37.
Dersom Myndigheten framlegger et utkast
til teknisk reguleringsstandard, skal Kommi
sjonen umiddelbart videresende dette til Euro
paparlamentet og Rådet.
Kommisjonen skal innen tre måneder etter
mottak av et utkast til teknisk reguleringsstan
dard, beslutte om den kan godkjenne utkastet.
Dersom det er i Unionens interesse, kan Kom
misjonen godkjenne utkastet til teknisk regule
ringsstandard delvis eller med endringer.
Dersom Kommisjonen har til hensikt ikke å
godkjenne et utkast til teknisk reguleringsstan
dard eller godkjenne utkastet delvis eller med
endringer, skal den sende utkastet tilbake til
Myndigheten med en begrunnelse for hvorfor
den ikke godkjenner det, eller eventuelt
begrunne endringene. Myndigheten kan innen
seks uker endre utkastet til teknisk regule
ringsstandard på grunnlag av Kommisjonens
forslag til endringer og framlegge det for Kom
misjonen på nytt i form av en formell uttalelse.
Myndigheten skal sende en kopi av sin for
melle uttalelse til Europaparlamentet og Rådet.
Dersom Myndigheten ved utløpet av seksu
kersfristen ikke har framlagt et endret utkast til
teknisk reguleringsstandard, eller har framlagt
et utkast til teknisk reguleringsstandard som
ikke er endret i samsvar med Kommisjonens
forslag til endringer, kan Kommisjonen vedta
den tekniske reguleringsstandarden med de
endringene den finner relevante, eller avvise
den.
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Kommisjonen kan ikke endre innholdet i et
utkast til teknisk reguleringsstandard utarbei
det av Myndigheten uten å samordne dette
med Myndigheten på forhånd, som fastsatt i
denne artikkel.
2. Dersom Myndigheten ikke har framlagt et
utkast til teknisk reguleringsstandard innen
fristen fastsatt i rettsaktene nevnt i artikkel 1
nr. 2, kan Kommisjonen anmode om et slikt
utkast innen en ny frist.
3. Bare dersom Myndigheten ikke framlegger et
utkast til teknisk reguleringsstandard for Kom
misjonen innen fristen nevnt i nr. 2, kan Kom
misjonen vedta en teknisk reguleringsstandard
ved hjelp av en delegert rettsakt uten et utkast
fra Myndigheten.
Kommisjonen skal gjennomføre åpne offent
lige høringer om utkastene til tekniske regule
ringsstandarder og analysere de mulige tilknyt
tede kostnadene og fordelene de innebærer,
med mindre slike høringer og analyser ikke står
i forhold til de berørte utkastene til tekniske
reguleringsstandarders virkeområde og virk
ning eller hvor mye saken haster. Kommisjonen
skal også be om uttalelse eller råd fra interes
sentgruppen for bankvirksomhet omhandlet i
artikkel 37.
Kommisjonen skal umiddelbart videre
sende utkastet til teknisk reguleringsstandard
til Europaparlamentet og Rådet.
Kommisjonen skal oversende sitt utkast til
teknisk reguleringsstandard til Myndigheten.
Myndigheten kan innen seks uker endre utkas
tet til teknisk reguleringsstandard og fram
legge det for Kommisjonen i form av en formell
uttalelse. Myndigheten skal sende en kopi av
sin formelle uttalelse til Europaparlamentet og
Rådet.
Dersom Myndigheten ved utløpet av seksu
kersfristen nevnt i fjerde ledd ikke har framlagt
et endret utkast til teknisk reguleringsstan
dard, kan Kommisjonen vedta den tekniske
reguleringsstandarden.
Dersom Myndigheten har framlagt et
endret utkast til teknisk reguleringsstandard
innen seksukersfristen, kan Kommisjonen
endre utkastet til teknisk reguleringsstandard
på grunnlag av Myndighetens forslag til
endringer eller vedta den tekniske regulerings
standarden med de endringene den finner rele
vante. Kommisjonen skal ikke endre innholdet
i et utkast til teknisk reguleringsstandard utar
beidet av Myndigheten uten å samordne dette
med Myndigheten på forhånd, som fastsatt i
denne artikkel.

4. De tekniske reguleringsstandardene skal
vedtas i form av forordninger eller beslutnin
ger. De skal offentliggjøres i Den europeiske
unions tidende og tre i kraft den dag som
angis der.
Artikkel 11
Utøvelse av delegert myndighet
1. Myndigheten til å vedta de tekniske regule
ringsstandardene nevnt i artikkel 10 skal gis
Kommisjonen for en periode på fire år fra
16. desember 2010. Kommisjonen skal utar
beide en rapport om den delegerte myndig
heten senest seks måneder før utgangen av
fireårsperioden. Den delegerte myndigheten
skal forlenges automatisk med perioder av
samme varighet med mindre Europaparlamen
tet eller Rådet tilbakekaller den i samsvar med
artikkel 14.
2. Så snart Kommisjonen vedtar en teknisk regu
leringsstandard, skal den underrette Europa
parlamentet og Rådet samtidig om dette.
3. Myndigheten til å vedta tekniske regulerings
standarder gis Kommisjonen med forbehold
for vilkårene fastsatt i artikkel 12–14.
Artikkel 12
Tilbakekalling av delegert myndighet
1. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 10
kan når som helst tilbakekalles av Europapar
lamentet eller Rådet.
2. Institusjonen som har innledet en intern fram
gangsmåte for å beslutte om en delegert myn
dighet skal tilbakekalles, skal bestrebe seg på
å underrette den andre institusjonen og Kom
misjonen i rimelig tid før endelig beslutning
treffes, med angivelse av hvilken delegert
myndighet som kan bli tilbakekalt.
3. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at
den delegerte myndigheten som angis i beslut
ningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse
umiddelbart eller på et senere tidspunkt angitt
i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten
av tekniske reguleringsstandarder som alle
rede er trådt i kraft. Den skal kunngjøres i Den
europeiske unions tidende.
Artikkel 13
Innsigelser mot tekniske reguleringsstandarder
1. Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre inn
sigelse mot en teknisk reguleringsstandard
innen en frist på tre måneder fra den dag

2015–2016

Prop. 100 S

157

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

underretningen om den tekniske regulerings
standarden som Kommisjonen har vedtatt, ble
gitt. På Europaparlamentets eller Rådets initia
tiv forlenges denne fristen med tre måneder.
Dersom Kommisjonen vedtar en teknisk
reguleringsstandard som er identisk med
utkastet til teknisk reguleringsstandard som
Myndigheten har framlagt, skal fristen for inn
sigelser fra Europaparlamentet og Rådet være
én måned fra den dag underretningen ble gitt.
På Europaparlamentets eller Rådets initiativ
forlenges denne fristen med én måned.
2. Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet
har gjort innsigelse mot den tekniske regule
ringsstandarden innen fristen nevnt i nr. 1, skal
den offentliggjøres i Den europeiske unions
tidende og tre i kraft den dag som angis der.
Den tekniske reguleringsstandarden kan
offentliggjøres i Den europeiske unions tidende
og tre i kraft før utløpet av nevnte frist dersom
både Europaparlamentet og Rådet har under
rettet Kommisjonen om at de ikke har til hen
sikt å gjøre innsigelse.
3. Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør
innsigelse mot en teknisk reguleringsstandard
innen fristen nevnt i nr. 1, trer den ikke i kraft.
I samsvar med artikkel 296 i TEUV skal institu
sjonen som gjør innsigelse mot den tekniske
reguleringsstandarden, grunngi dette.
Artikkel 14
Manglende godkjenning eller endring av utkast
til tekniske reguleringsstandarder
1. Dersom Kommisjonen ikke godkjenner et
utkast til teknisk reguleringsstandard eller
endrer det i henhold til artikkel 10, skal Kommi
sjonen underrette Myndigheten, Europaparla
mentet og Rådet om dette med en begrunnelse
for den manglende godkjenningen.
2. Europaparlamentet eller Rådet kan, når det er
hensiktsmessig, innen én måned etter under
retningen omhandlet i nr. 1, innkalle den
ansvarlige kommissær og Myndighetens sty
releder til et ekstraordinært møte med Europa
parlamentets vedkommende komité eller
Rådet slik at de kan framlegge og redegjøre
for sine meningsforskjeller.
Artikkel 15
Tekniske gjennomføringsstandarder
1. Myndigheten kan utarbeide tekniske gjen
nomføringsstandarder ved hjelp av gjennomfø
ringsrettsakter i samsvar med artikkel 291 i

TEUV på de områdene som er særlig angitt i
rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2. Tekniske
gjennomføringsstandarder skal være tekniske
og ikke innebære strategiske beslutninger
eller politiske valg, og innholdet skal tjene til å
fastsette vilkårene for anvendelse av disse
rettsaktene. Myndigheten skal framlegge sine
utkast til tekniske gjennomføringsstandarder
for Kommisjonen til godkjenning.
Før utkastene til tekniske gjennomførings
standarder framlegges for Kommisjonen, skal
Myndigheten gjennomføre åpne offentlige
høringer og analysere de mulige tilknyttede
kostnadene og fordelene de innebærer, med
mindre slike høringer og analyser ikke står i
forhold til de berørte utkastene til tekniske
gjennomføringsstandarders virkeområde og
virkning eller hvor mye saken haster. Myndig
heten skal også be om en uttalelse fra interes
sentgruppen for bankvirksomhet omhandlet i
artikkel 37.
Dersom Myndigheten framlegger et utkast
til teknisk gjennomføringsstandard, skal Kom
misjonen umiddelbart videresende dette til
Europaparlamentet og Rådet.
Kommisjonen skal innen tre måneder etter
mottak av et utkast til teknisk gjennomførings
standard, beslutte om den kan godkjenne
utkastet. Kommisjonen kan forlenge fristen
med én måned. Dersom det er i Unionens
interesse, kan Kommisjonen godkjenne utkas
tet til teknisk gjennomføringsstandard delvis
eller med endringer.
Dersom Kommisjonen har til hensikt ikke å
godkjenne et utkast til teknisk gjennomførings
standard eller godkjenne utkastet delvis eller
med endringer, skal den sende utkastet tilbake
til Myndigheten med en begrunnelse for hvor
for den ikke godkjenner det, eller eventuelt
begrunne endringene. Myndigheten kan innen
seks uker endre utkastet til teknisk gjennomfø
ringsstandard på grunnlag av Kommisjonens
forslag til endringer og framlegge det for Kom
misjonen på nytt i form av en formell uttalelse.
Myndigheten skal sende en kopi av sin for
melle uttalelse til Europaparlamentet og Rådet.
Dersom Myndigheten ved utløpet av seksu
kersfristen nevnt i femte ledd ikke har framlagt
et endret utkast til teknisk gjennomføringsstan
dard, eller har framlagt et utkast til teknisk gjen
nomføringsstandard som ikke er endret i sam
svar med Kommisjonens forslag til endringer,
kan Kommisjonen vedta den tekniske gjennom
føringsstandarden med de endringene den fin
ner relevante, eller avvise den.
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Kommisjonen skal ikke endre innholdet i et
utkast til teknisk gjennomføringsstandard utar
beidet av Myndigheten uten å samordne dette
med Myndigheten på forhånd, som fastsatt i
denne artikkel.
2. Dersom Myndigheten ikke har framlagt et
utkast til teknisk gjennomføringsstandard
innen fristen fastsatt i rettsaktene nevnt i artik
kel 1 nr. 2, kan Kommisjonen anmode om et
slikt utkast innen en ny frist.
3. Bare dersom Myndigheten ikke framlegger et
utkast til teknisk gjennomføringsstandard for
Kommisjonen innen fristen nevnt i nr. 2, kan
Kommisjonen vedta en teknisk gjennomfø
ringsstandard ved hjelp av en delegert rettsakt
uten et utkast fra Myndigheten.
Kommisjonen skal gjennomføre åpne
offentlige høringer om utkastene til tekniske
gjennomføringsstandarder og analysere de
mulige tilknyttede kostnadene og fordelene de
innebærer, med mindre slike høringer og ana
lyser ikke står i forhold til de berørte utkastene
til tekniske gjennomføringsstandarders virke
område og virkning eller hvor mye saken has
ter. Kommisjonen skal også be om uttalelse
eller råd fra interessentgruppen for bankvirk
somhet omhandlet i artikkel 37.
Kommisjonen skal umiddelbart videre
sende utkastet til teknisk gjennomførings
standard til Europaparlamentet og Rådet.
Kommisjonen skal oversende sitt utkast til
teknisk gjennomføringsstandard til Myndighe
ten. Myndigheten kan innen seks uker endre
utkastet til teknisk gjennomføringsstandard og
framlegge det for Kommisjonen i form av en
formell uttalelse. Myndigheten skal sende en
kopi av sin formelle uttalelse til Europaparla
mentet og Rådet.
Dersom Myndigheten ved utløpet av seksu
kersfristen nevnt i fjerde ledd ikke har framlagt
et endret utkast til teknisk gjennomførings
standard, kan Kommisjonen vedta den tek
niske gjennomføringsstandarden.
Dersom Myndigheten har framlagt et endret
utkast til teknisk gjennomføringsstandard innen
seksukersfristen, kan Kommisjonen endre
utkastet til teknisk gjennomføringsstandard på
grunnlag av Myndighetens forslag til endringer
eller vedta den tekniske gjennomføringsstandar
den med de endringene den finner relevante.
Kommisjonen skal ikke endre innholdet i et
utkast til tekniske gjennomføringsstandarder
utarbeidet av Myndigheten uten å samordne
dette med Myndigheten på forhånd, som fast
satt i denne artikkel.

4. De tekniske gjennomføringsstandardene skal
vedtas i form av forordninger eller beslutninger.
De skal kunngjøres i Den europeiske unions
tidende og tre i kraft den dag som angis der.
Artikkel 16
Retningslinjer og anbefalinger
1. For å opprette en ensartet, formålstjenlig og
effektiv tilsynspraksis i ESFS og sikre en fel
les, ensartet og sammenhengende anven
delse av unionsretten skal Myndigheten
utstede retningslinjer og anbefalinger rettet
til vedkommende myndigheter eller finans
institusjoner.
2. Myndigheten skal om nødvendig gjennom
føre åpne offentlige høringer om retnings
linjene og anbefalingene og analysere de
mulige tilknyttede kostnadene og fordelene.
Slike høringer og analyser skal stå i forhold til
retningslinjenes eller anbefalingenes virkeom
råde, art og virkning. Myndigheten skal også,
dersom det er relevant, be om uttalelser eller
råd fra interessentgruppen for bankvirksom
het omhandlet i artikkel 37.
3. Vedkommende myndigheter og finansinstitu
sjonene skal gjøre sitt ytterste for å følge disse
retningslinjene og anbefalingene.
Innen to måneder etter at en retningslinje
eller anbefaling er utstedt, skal hver vedkom
mende myndighet bekrefte om den følger eller
har til hensikt å følge retningslinjen eller anbe
falingen. Dersom en vedkommende myndig
het ikke følger eller ikke har til hensikt å følge
en retningslinje eller anbefaling, skal den
underrette Myndigheten og gi en begrunnelse
for dette.
Myndigheten skal offentliggjøre at en ved
kommende myndighet ikke følger eller ikke
har til hensikt å følge nevnte retningslinje eller
anbefaling. Myndigheten kan også i hvert
enkelt tilfelle beslutte å offentliggjøre begrun
nelsen som vedkommende myndighet har gitt
for ikke å følge retningslinjen eller anbefalin
gen. Vedkommende myndighet skal motta for
håndsvarsel om slik offentliggjøring.
Dersom retningslinjen eller anbefalingen
krever det, skal finansinstitusjoner på en klar
og utførlig måte rapportere om hvorvidt de føl
ger retningslinjen eller anbefalingen.
4. I rapporten omhandlet i artikkel 43 nr. 5 skal
Myndigheten underrette Europaparlamentet,
Rådet og Kommisjonen om de retningslinjene
og anbefalingene som er utstedt, opplyse om
hvilke vedkommende myndigheter som ikke
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har fulgt dem, og redegjøre for hvordan Myn
digheten har til hensikt å sikre at de berørte
vedkommende myndigheter i framtiden vil
følge Myndighetens retningslinjer og anbefa
linger.

5.

Artikkel 17
Overtredelse av unionsretten
1. Dersom en vedkommende myndighet ikke har
anvendt rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2,
eller har anvendt dem på en måte som kan
være i strid med unionsretten, herunder de
tekniske regulerings- og gjennomføringsstan
dardene som er opprettet i samsvar med artik
kel 10–15, særlig ved å unnlate å sikre at finan
sinstitusjoner oppfyller kravene fastsatt i disse
rettsaktene, skal Myndigheten handle i sam
svar med den myndighet den er gitt i henhold
til nr. 2, 3 og 6 i denne artikkel.
2. På anmodning fra en eller flere vedkommende
myndigheter,
Europaparlamentet, Rådet,
Kommisjonen eller interessentgruppen for
bankvirksomhet eller av eget tiltak, og etter å
ha underrettet den berørte vedkommende
myndighet, kan Myndigheten granske den
påståtte overtredelsen eller manglende anven
delsen av unionsretten.
Uten at det berører myndigheten fastsatt i
artikkel 35, skal vedkommende myndighet
omgående framlegge alle de opplysningene
som Myndigheten anser som nødvendige for
granskingen.
3. Myndigheten kan, senest to måneder etter at
granskingen er iverksatt, rette en anbefaling til
berørte vedkommende myndighet med angi
velse av hvilke tiltak som må treffes for å over
holde unionsretten.
Vedkommende myndighet skal innen ti vir
kedager etter mottak av anbefalingen under
rette Myndigheten om de tiltak den har truffet
eller har til hensikt å treffe for å sikre samsvar
med unionsretten.
4. Dersom vedkommende myndighet ikke har
rettet seg etter unionsretten innen én måned
etter å ha mottatt Myndighetens anbefaling,
kan Kommisjonen etter underretning fra Myn
digheten eller av eget tiltak avgi en formell
uttalelse som krever at vedkommende myn
dighet treffer de tiltak som er nødvendige for å
overholde unionsretten. Kommisjonens for
melle uttalelse skal ta hensyn til Myndig
hetens anbefaling.
Kommisjonen skal avgi en slik formell
uttalelse senest tre måneder etter at anbefalin

6.

7.

8.

gen er vedtatt. Kommisjonen kan forlenge fris
ten med én måned.
Myndigheten og vedkommende myndig
heter skal framlegge alle nødvendige opplys
ninger for Kommisjonen.
Vedkommende myndighet skal innen ti virke
dager etter mottak av den formelle uttalelsen
omhandlet i nr. 4 underrette Kommisjonen og
Myndigheten om de tiltak den har truffet eller
har til hensikt å treffe for å etterkomme kra
vene i den formelle uttalelsen.
Dersom en vedkommende myndighet ikke
etterkommer den formelle uttalelsen omhand
let i nr. 4 innen fristen fastsatt i beslutningen,
og dersom det er nødvendig raskt å bringe
overtredelsen til opphør for å opprettholde
eller gjenopprette like konkurransevilkår i
markedet eller sikre finanssystemets effektivi
tet og integritet, kan Myndigheten, uten at det
berører Kommisjonens myndighet i henhold
til artikkel 258 i TEUV, dersom de relevante
kravene i rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 får
direkte anvendelse på finansinstitusjoner,
treffe en enkeltbeslutning rettet til en finansin
stitusjon med krav om at den treffer de nød
vendige tiltak for å overholde sine forpliktelser
i henhold til unionsretten, herunder bringe
rettsstridig praksis til opphør.
Myndighetens beslutning skal være i sam
svar med den formelle uttalelsen avgitt av
Kommisjonen i henhold til nr. 4.
Beslutninger truffet i henhold til nr. 6 skal ha
forrang for eventuelle tidligere beslutninger
truffet av vedkommende myndigheter i
samme sak.
Når de treffer tiltak i forbindelse med saker
som er gjenstand for en formell uttalelse i henhold til nr. 4 eller en beslutning i henhold til
nr. 6, skal vedkommende myndigheter etter
komme henholdsvis den formelle uttalelsen
eller beslutningen.
I rapporten omhandlet i artikkel 43 nr. 5 skal
Myndigheten angi hvilke vedkommende
myndigheter og finansinstitusjoner som ikke
har etterkommet de formelle uttalelsene eller
beslutningene omhandlet i nr. 4 og 6.

Artikkel 18
Tiltak i krisesituasjoner
1. I tilfeller der en ugunstig utvikling kan utgjøre
en alvorlig trussel mot finansmarkedenes ord
nede virkemåte og integritet eller stabiliteten i
hele eller deler av finanssystemet i Unionen,
skal Myndigheten aktivt legge til rette for og
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om nødvendig samordne eventuelle tiltak som
treffes av berørte vedkommende nasjonale til
synsmyndigheter.
For å kunne ivareta en slik tilretteleggings
eller samordningsrolle skal Myndigheten hol
des fullt underrettet om enhver relevant utvik
ling og inviteres til å delta som observatør på
alle relevante møter som holdes av de berørte
vedkommende nasjonale tilsynsmyndigheter.
2. Etter anmodning fra Myndigheten, Kommisjo
nen eller ESRB kan Rådet, i samråd med Kom
misjonen og ESRB, og, dersom det er hen
siktsmessig, de europeiske tilsynsmyndig
heter, treffe en beslutning rettet til Myndighe
ten, der det fastslås at det foreligger en krisesi
tuasjon i henhold til denne forordning. Rådet
skal vurdere nevnte beslutning på nytt med
passende mellomrom og minst en gang i
måneden. Dersom beslutningen ikke fornyes
etter et tidsrom på én måned, skal den automa
tisk oppheves. Rådet kan til enhver tid erklære
krisesituasjonen for opphørt.
Dersom ESRB eller Myndigheten anser at
en krisesituasjon kan oppstå, skal de utstede en
fortrolig anbefaling til Rådet og gi en vurdering
av situasjonen. Rådet skal deretter vurdere
behovet for et møte. I denne sammenheng skal
det sikres at det tas behørig hensyn til en for
trolig behandling.
Dersom Rådet fastslår at det foreligger en
krisesituasjon, skal det på behørig vis omgå
ende underrette Europaparlamentet og Kom
misjonen.
3. Dersom Rådet har truffet en beslutning i henhold til nr. 2, og det foreligger ekstraordinære
omstendigheter der det er nødvendig med
samordnede tiltak fra nasjonale myndigheters
side for å reagere på en ugunstig utvikling som
kan utgjøre en alvorlig trussel mot finansmar
kedenes ordnede virkemåte og integritet eller
stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet
i Unionen, kan Myndigheten treffe enkelt
beslutninger som pålegger vedkommende
myndigheter å iverksette de nødvendige tiltak
i samsvar med regelverket nevnt i artikkel 1
nr. 2 med sikte på å motvirke denne utviklin
gen ved å sikre at finansinstitusjoner og ved
kommende myndigheter oppfyller kravene i
dette regelverket.
4. Dersom en vedkommende myndighet ikke
etterkommer
Myndighetens
beslutning
omhandlet i nr. 3 innen fristen fastsatt i beslut
ningen, kan Myndigheten, uten at det berører
Kommisjonens myndighet i henhold til artik
kel 258 i TEUV, dersom de relevante kravene i

rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, herunder i
tekniske regulerings- og gjennomføringsstan
darder vedtatt i samsvar med nevnte rettsak
ter, får direkte anvendelse på finansinstitusjo
ner, treffe enkeltbeslutninger rettet til en
finansinstitusjon med krav om at den treffer de
nødvendige tiltak for å oppfylle sine forpliktel
ser i henhold til nevnte regelverk, herunder
bringe rettsstridig praksis til opphør. Dette
skal gjelde bare i situasjoner der en vedkom
mende myndighet ikke anvender rettsaktene
nevnt i artikkel 1 nr. 2, herunder tekniske
regulerings- og gjennomføringsstandarder
vedtatt i samsvar med nevnte rettsakter, eller
anvender dem på en måte som framstår som et
åpenbart brudd på disse rettsaktene, og der
som det er nødvendig raskt å treffe tiltak for å
gjenopprette finansmarkedenes ordnede virke
måte og integritet eller stabiliteten i hele eller
deler av finanssystemet i Unionen.
5. Beslutninger truffet i henhold til nr. 4 skal ha
forrang for eventuelle tidligere beslutninger
truffet av vedkommende myndigheter i
samme sak.
Ethvert tiltak som treffes av vedkommende
myndighet i forbindelse med saker som er gjen
stand for en beslutning i henhold til nr. 3 eller 4,
skal være forenlig med denne beslutningen.
Artikkel 19
Løsning av tvister mellom vedkommende
myndigheter i grensekryssende situasjoner
1. Dersom en vedkommende myndighet har inn
vendinger mot framgangsmåten eller innhol
det i en annen medlemsstats vedkommende
myndighets tiltak eller kritiserer mangelen på
tiltak i tilfeller angitt i rettsaktene nevnt i artik
kel 1 nr. 2, kan Myndigheten, uten at det berø
rer den myndighet som er fastsatt i artikkel 17,
på anmodning fra en eller flere av de berørte
myndigheter bistå myndighetene med å
komme til enighet etter framgangsmåten i nr.
2-4 i denne artikkel.
I tilfeller angitt i regelverket nevnt i artikkel
1 nr. 2, og dersom det på grunnlag av objektive
kriterier kan fastslås at det foreligger en tvist
mellom vedkommende myndigheter i forskjel
lige medlemsstater, kan Myndigheten av eget
tiltak bistå myndighetene med å løse tvisten
etter framgangsmåten i nr. 2-4.
2. Myndigheten skal fastsette en frist for forliket
mellom vedkommende myndigheter, idet det
tas hensyn til alle relevante frister fastsatt i
rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, til sakens
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3.

4.

5.

6.

kompleksitet og til hvor mye den haster. Myn
digheten skal på dette stadium opptre som
megler.
Dersom de berørte vedkommende myndig
heter ikke kommer til enighet i meglingsfasen
omhandlet i nr. 2, kan Myndigheten etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 44 nr. 1
tredje og fjerde ledd med bindende virkning
for de berørte vedkommende myndigheter
treffe en beslutning med krav om at de treffer
bestemte tiltak eller avstår fra å treffe tiltak
med sikte på å løse tvisten, for å sikre samsvar
med unionsretten.
Dersom en vedkommende myndighet ikke
etterkommer Myndighetens beslutning og
dermed unnlater å sikre at en finansinstitusjon
oppfyller kravene som får direkte anvendelse
på den i henhold til rettsaktene nevnt i artikkel
1 nr. 2, kan Myndigheten, uten at det berører
Kommisjonens myndighet i henhold til artik
kel 258 i TEUV, treffe en enkeltbeslutning ret
tet til en finansinstitusjon med krav om at den
treffer de nødvendige tiltak for å oppfylle sine
forpliktelser i henhold til unionsretten, herunder bringe en viss praksis til opphør.
Beslutninger truffet i henhold til nr. 4 skal ha
forrang for eventuelle tidligere beslutninger
truffet av vedkommende myndigheter i
samme sak. Ethvert tiltak som treffes av ved
kommende myndighet i forbindelse med saker
som er gjenstand for en beslutning i henhold
til nr. 3 eller 4, skal være forenlig med denne
beslutningen.
I rapporten omhandlet i artikkel 50 nr. 2 skal
styrelederen for Myndigheten angi arten og
typen av tvist mellom vedkommende myndig
heter, hvilke avtaler som er inngått, og hvilke
beslutninger som er truffet for å løse tvistene.

Artikkel 20
Løsning av tverrsektorielle tvister mellom
vedkommende myndigheter
Felleskomiteen skal etter framgangsmåten fast
satt i artikkel 19 og 56 løse tverrsektorielle tvister
som måtte oppstå mellom vedkommende myndig
heter som definert i henholdsvis artikkel 4 nr. 2 i
denne forordning, i forordning (EU) nr. 1094/
2010 og i forordning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 21
Tilsynskollegier
1. Myndigheten skal bidra til å fremme og over
våke at tilsynskollegiene omhandlet i direktiv

2006/48/EF virker på en formålstjenlig, effek
tiv og ensartet måte, og fremme ensartet
anvendelse av unionsretten blant tilsynskolle
giene. Med mål om en tilnærming med hensyn
til beste tilsynspraksis skal personale fra Myn
digheten kunne delta i tilsynskollegienes virk
somhet, herunder stedlig tilsyn, som utføres i
fellesskap av to eller flere vedkommende
myndigheter.
2. Myndigheten skal innta en ledende rolle når
det gjelder å sikre at tilsynskollegier for insti
tusjoner som driver grensekryssende virksom
het, virker på en ensartet og sammenheng
ende måte i hele Unionen, idet det tas hensyn
til den systemrisikoen finansinstitusjonene
omhandlet i artikkel 23 utgjør.
Med hensyn til dette nummer og nr. 1 i
denne artikkel skal Myndigheten anses for å
være «vedkommende myndighet» i henhold til
relevant regelverk.
Myndigheten kan
a) i samarbeid med vedkommende myndig
heter samle inn og dele alle relevante opp
lysninger for å lette kollegiets arbeid samt
opprette og forvalte et sentralt system for å
gjøre slike opplysninger tilgjengelige for
vedkommende myndigheter i kollegiet,
b) innlede og samordne stresstester i hele
Unionen i samsvar med artikkel 32 for å
vurdere finansinstitusjoners motstandsdyk
tighet, særlig den systemrisikoen finans
institusjoner omhandlet i artikkel 23 utgjør,
mot ugunstig markedsutvikling og vurdere
om systemrisikoen kan øke i stressituasjo
ner, idet det sikres at det på nasjonalt plan
anvendes en konsekvent metode for slike
tester, og at det ved behov rettes en anbefa
ling til vedkommende myndigheter om å
rette opp problemer som påvises ved stress
testen,
c) fremme et effektivt og formålstjenlig tilsyn,
herunder vurdere de risikoene finansinsti
tusjoner er eller kan bli eksponert for, som
fastslått under tilsynsprosessen eller i stres
situasjoner,
d) overvåke, i samsvar med oppgavene og
myndigheten angitt i denne forordning, de
oppgavene vedkommende myndigheter
utfører, og
e) anmode et kollegium om ytterligere over
veielser i saker der den mener at beslutnin
gen vil føre til feil anvendelse av unions
retten eller ikke vil bidra til å nå målet om
tilnærming av tilsynspraksis. Myndigheten
kan også anmode den konsoliderende til
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synsmyndighet om å planlegge et møte i
kollegiet eller tilføye et punkt på dagsorde
nen for et møte.
3. Myndigheten kan utarbeide utkast til tekniske
regulerings- og gjennomføringsstandarder for
å sikre ensartede vilkår for anvendelse av
bestemmelsene om tilsynskollegienes virke
måte og utstede retningslinjer og anbefalinger
vedtatt i henhold til artikkel 16 for å fremme en
tilnærming av tilsynsrutiner og beste praksis
vedtatt av tilsynskollegiene.
4. Myndigheten skal ha en rettslig bindende
meglerrolle for å løse tvister mellom vedkom
mende myndigheter etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 19. Myndigheten kan treffe
tilsynsbeslutninger som får direkte anvendelse
på den berørte institusjon i samsvar med
artikkel 19.

regulerings- og gjennomføringsstandarder på
de områdene som er fastsatt i rettsaktene nevnt
i artikkel 1 nr. 2.
4. På anmodning fra en eller flere vedkommende
myndigheter, Europaparlamentet, Rådet eller
Kommisjonen eller av eget tiltak kan Myndig
heten gjennomføre en undersøkelse av en
bestemt type finansinstitusjon eller produkt
type eller type atferd for å vurdere mulige trus
ler mot finanssystemets stabilitet og gi de
berørte vedkommende myndigheter egnede
anbefalinger om tiltak.
For dette formål kan Myndigheten utøve
den myndighet den gis i henhold til denne for
ordning, herunder artikkel 35.
5. Felleskomiteen skal sikre en overordnet sam
ordning på tvers av sektorer av den virksom
het som utøves i henhold til denne artikkel.

Artikkel 22

Artikkel 23

Alminnelige bestemmelser

Påvisning og måling av systemrisiko

1. Myndigheten skal behørig vurdere systemri
siko som fastsatt i forordning (EU) nr. 1092/
2010. Den skal behandle enhver risiko for for
styrrelse av de finansielle tjenestene som
a) skyldes en svekkelse i hele eller deler av
finanssystemet og
b) kan få alvorlige negative følger for det indre
marked og realøkonomien.
Myndigheten skal, når det er hensiktsmessig,
ta hensyn til den overvåking og vurdering av
systemrisikoer som er utarbeidet av ESRB og
Myndigheten, og reagere på varsler og anbefa
linger fra ESRB i samsvar med artikkel 17 i for
ordning (EU) nr. 1092/2010.
2. Myndigheten skal i samarbeid med ESRB
utarbeide et felles sett av kvantitative og kvali
tative indikatorer (risikotavle) for påvisning og
måling av systemrisiko.
Myndigheten skal også utvikle en hensikts
messig ordning for stresstesting for å bidra til
å fastslå hvilke institusjoner som kan utgjøre en
systemrisiko. Slike institusjoner skal underleg
ges skjerpet tilsyn og om nødvendig fram
gangsmåtene for gjenoppretting og omstruktu
rering omhandlet i artikkel 25.
3. Uten at det berører rettsaktene nevnt i artikkel
1 nr. 2, skal Myndigheten om nødvendig utar
beide ytterligere retningslinjer og anbefalinger
for finansinstitusjoner for å ta hensyn til den
systemrisikoen de utgjør.
Myndigheten skal sikre at den systemrisi
koen finansinstitusjoner utgjør, tas i betrakt
ning når den utarbeider utkast til tekniske

1. Myndigheten skal i samråd med ESRB utar
beide kriterier for påvisning og måling av sys
temrisiko og en hensiktsmessig ordning for
stresstesting som omfatter en vurdering av
muligheten for at den systemrisikoen finansin
stitusjoner utgjør, kan øke i stressituasjoner.
De finansinstitusjonene som kan utgjøre en
systemrisiko, skal underlegges skjerpet tilsyn
og om nødvendig framgangsmåtene for gjen
oppretting og omstrukturering omhandlet i
artikkel 25.
2. Myndigheten skal fullt ut ta hensyn til rele
vante internasjonale metoder når den utarbei
der kriteriene for påvisning og måling av den
systemrisikoen finansinstitusjoner utgjør,
herunder de metodene som er fastsatt av
Rådet for finansiell stabilitet, Det internasjo
nale valutafond og Den internasjonale opp
gjørsbank.
Artikkel 24
Permanent evne til å reagere på systemrisiko
1. Myndigheten skal sikre at den løpende har
faglig kapasitet til å reagere effektivt dersom
det skulle oppstå systemrisiko som omhandlet
i artikkel 22 og 23, særlig med hensyn til insti
tusjoner som utgjør en systemrisiko.
2. Myndigheten skal utføre de oppgavene den
gis ved denne forordning og regelverket nevnt
i artikkel 1 nr. 2, og skal bidra til å sikre et
sammenhengende og samordnet system for
krisehåndtering og kriseløsning i Unionen.
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Artikkel 25
Framgangsmåter for gjenoppretting og
omstrukturering
1. Myndigheten skal bidra til og delta aktivt i
utviklingen og samordningen av effektive og
ensartede gjenopprettings- og omstrukture
ringsplaner, framgangsmåter i krisesitua
sjoner og forebyggende tiltak for å redusere
virkningene på systemet av en eventuell svikt.
2. Myndigheten kan fastsette beste praksis med
sikte på å lette omstrukturering av institusjo
ner og særlig konserner som driver grense
kryssende virksomhet, på en måte som
hindrer spredning av negative virkninger,
sikre at egnede verktøyer, herunder tilstrekke
lige ressurser, er tilgjengelige og gjøre det
mulig å omstrukturere institusjonen eller kon
sernet på en ordnet og kostnadseffektiv måte
til rett tid.
3. Myndigheten kan utarbeide tekniske regule
rings- og gjennomføringsstandarder som fast
satt i rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 10–15.
Artikkel 26
Europeisk system av innskuddsgarantiordninger
1. Myndigheten skal bidra til å styrke det euro
peiske systemet av nasjonale innskudds
garantiordninger ved å utøve den myndighet
den gis ved denne forordning, for å sikre kor
rekt anvendelse av direktiv 94/19/EF, med
det formål å sikre at nasjonale innskudds
garantiordninger er tilstrekkelig finansiert
gjennom bidrag fra finansinstitusjoner, herunder de finansinstitusjonene som er oppret
tet og mottar innskudd i Unionen, men som
har hovedkontor utenfor Unionen i henhold
til direktiv 94/19/EF, og for å sørge for et
høyt nivå for vern av alle innskytere innenfor
en harmonisert ramme i hele Unionen, noe
som ikke påvirker de stabiliserende vernetil
takene i de gjensidige garantiordningene, for
utsatt at de er i samsvar med unions
regelverket.
2. Artikkel 16 om Myndighetens myndighet til å
vedta retningslinjer og anbefalinger får anven
delse på innskuddsgarantiordninger.
3. Myndigheten kan utarbeide tekniske regule
rings- og gjennomføringsstandarder som fast
satt i rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 10–15.
4. Gjennomgåelsen av denne forordning i henhold til artikkel 81 skal særlig omfatte en

undersøkelse av tilnærmingen av det euro
peiske systemet av nasjonale innskuddsgaran
tiordninger.
Artikkel 27
Europeisk system for omstrukturering av banker
samt finansieringsordninger
1. Myndigheten skal bidra til å utvikle metoder
for omstrukturering av kriserammede finan
sinstitusjoner, særlig institusjoner som kan
utgjøre en systemrisiko, på en måte som hin
drer spredning av negative virkninger og gjør
det mulig å omstrukturere dem på en ordnet
måte til rett tid, herunder, dersom det er rele
vant, sammenhengende og solide finansier
ingsordninger.
2. Myndigheten skal bidra til å vurdere behovet
for et system av sammenhengende, solide og
troverdige finansieringsordninger, med hen
siktsmessige finansieringsvirkemidler knyttet
til et sett av samordnede nasjonale ordninger
for krisehåndtering.
Myndigheten skal bidra til arbeidet med
spørsmål om like vilkår og samlede virkninger
av eventuelle systemer med avgifter og bidrag
som kan bli innført for finansinstitusjoner for å
sikre rettferdig fordeling av byrdene og stimu
lere til å demme opp for systemrisiko, som del
av en sammenhengende og troverdig ramme
for omstrukturering.
Gjennomgåelsen av denne forordning i
henhold til artikkel 81 skal særlig omfatte en
undersøkelse av muligheten for å styrke Myn
dighetens rolle innenfor en ramme av forebyg
ging, håndtering og løsning av kriser, og om
nødvendig opprettelsen av et europeisk
omstruktureringsfond.
Artikkel 28
Delegering av oppgaver og ansvar
1. Vedkommende myndigheter kan, med sam
tykke fra den ansvaret delegeres til, delegere
oppgaver og ansvar til Myndigheten eller
andre vedkommende myndigheter på de vilkår
som er fastsatt i denne artikkel. Medlemssta
tene kan fastsette særlige ordninger for dele
gering av ansvar som må overholdes før deres
vedkommende myndigheter inngår slike dele
geringsavtaler, og som kan begrense omfan
get av delegeringen til det som er nødvendig
for effektivt tilsyn med finansinstitusjoner eller
finanskonserner som driver grensekryssende
virksomhet.
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2. Myndigheten skal stimulere til og lette delege
ring av oppgaver og ansvar mellom vedkom
mende myndigheter ved å fastsette hvilke
oppgaver og hvilket ansvar som kan delegeres
eller utøves i fellesskap, og ved å fremme
beste praksis.
3. Delegering av ansvar skal medføre en omfor
deling av den myndighet som er fastsatt i retts
aktene nevnt i artikkel 1 nr. 2. Lovgivningen
som gjelder for den myndighet ansvaret dele
geres til, får anvendelse på framgangsmåten,
håndhevingen, den administrative kontrollen
og domstolskontrollen knyttet til det delegerte
ansvaret.
4. Vedkommende myndigheter skal underrette
Myndigheten om de delegeringsavtalene de
har til hensikt å inngå. De skal sette avtalene i
kraft tidligst en måned etter at Myndigheten
er underrettet.
Myndigheten kan avgi uttalelse om den
planlagte avtalen innen en måned etter at den
er blitt underrettet.
Myndigheten skal på en hensiktsmessig
måte offentliggjøre enhver delegeringsavtale
slik den er inngått av vedkommende myndig
heter, for å sikre at alle berørte parter er behø
rig underrettet.
Artikkel 29
Felles tilsynskultur
1. Myndigheten skal bidra aktivt til å bygge opp
en felles tilsynskultur i Unionen og en konse
kvent tilsynspraksis samt sikre ensartede
framgangsmåter og konsekvente metoder i
hele Unionen. Myndigheten skal minst
a) avgi uttalelser til vedkommende myndig
heter,
b) fremme effektiv bilateral og multilateral
utveksling av opplysninger mellom ved
kommende myndigheter, samtidig som
gjeldende bestemmelser om fortrolighet og
personvern i relevant unionsregelverk
overholdes,
c) bidra til at det utarbeides ensartede tilsyns
standarder, herunder standarder for rapportering, og internasjonale regnskaps
standarder av høy kvalitet i samsvar med
artikkel 1 nr. 3,
d) gjennomgå anvendelsen av de relevante
tekniske regulerings- og gjennomførings
standardene Kommisjonen har vedtatt, og
av de retningslinjene og anbefalingene
Myndigheten har utstedt, samt foreslå
endringer der dette er hensiktsmessig, og

e) opprette opplæringsprogrammer innenfor
og på tvers av sektorer, lette utveksling av
personale og oppmuntre vedkommende
myndigheter til å intensivere bruken av
ordninger for utlån av personale og andre
verktøyer.
2. Myndigheten kan etter behov utvikle nye
praktiske hjelpemidler og tilnærmings
verktøyer for å fremme felles tilsynsmetoder
og -praksis.
Artikkel 30
Fagfellevurderinger av vedkommende
myndigheter
1. Myndigheten skal med jevne mellomrom orga
nisere og gjennomføre fagfellevurderinger av
deler av eller hele virksomheten til vedkom
mende myndigheter for å styrke konsekven
sen i tilsynsresultatene ytterligere. For dette
formål skal Myndigheten utvikle metoder som
gjør det mulig å foreta en objektiv vurdering
og sammenligning av de myndigheter som blir
vurdert. Ved fagfellevurdering skal det tas
hensyn til eksisterende opplysninger og vurde
ringer som allerede er gjort av den berørte
vedkommende myndighet.
2. Fagfellevurderingen skal omfatte, men ikke
begrenses til, en vurdering av
a) hvorvidt vedkommende myndigheters res
surser og styringsformer er hensiktsmes
sige, særlig med hensyn til en effektiv
anvendelse av de tekniske regulerings- og
gjennomføringsstandardene omhandlet i
artikkel 10–15 og rettsaktene nevnt i artik
kel 1 nr. 2 samt evnen til å reagere på mar
kedsutviklingen,
b) graden av tilnærming som er oppnådd i
anvendelsen av unionsretten og i tilsyns
praksis, herunder de tekniske reguleringsog gjennomføringsstandardene, retnings
linjene og anbefalingene vedtatt i henhold
til artikkel 10–16, og i hvilken grad tilsyns
praksisen bidrar til oppfyllelse av målene
fastsatt i unionsretten,
c) beste praksis utviklet av en vedkommende
myndighet som kan være nyttig å ta i bruk
for andre vedkommende myndigheter,
d) effektiviteten og graden av tilnærming som
er oppnådd i håndhevingen av bestemmel
ser som er vedtatt for gjennomføring av uni
onsretten, herunder forvaltningsmessige
tiltak og sanksjoner iverksatt mot ansvar
lige personer i tilfeller der disse bestemmel
sene ikke er overholdt.
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3. På grunnlag av en fagfellevurdering kan Myn
digheten utstede retningslinjer og anbefalin
ger i samsvar med artikkel 16. I samsvar med
artikkel 16 nr. 3 skal vedkommende myndig
heter etterstrebe å følge disse retningslinjene
og anbefalingene. Myndigheten skal ta hensyn
til resultatet av fagfellevurderingen når den
utarbeider utkast til tekniske regulerings- eller
gjennomføringsstandarder i samsvar med
artikkel 10–15.
4. Myndigheten skal offentliggjøre beste praksis
som påvises ved fagfellevurderinger. I tillegg
kan alle andre resultater fra fagfellevurderin
ger offentliggjøres etter samtykke fra den ved
kommende myndighet som er gjenstand for
fagfellevurderingen.
Artikkel 31
Samordningsfunksjon
Myndigheten skal ivareta den generelle samord
ningen av vedkommende myndigheter, særlig i
situasjoner der en ugunstig utvikling vil kunne true
finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet
eller stabiliteten i finanssystemet i Unionen.
Myndigheten skal fremme en samordnet reak
sjon fra Unionen, blant annet ved å
a) lette utveksling av opplysninger mellom ved
kommende myndigheter,
b) fastsette omfanget av og, når det er mulig og
hensiktsmessig, kontrollere at de opplysnin
gene som bør gjøres tilgjengelige for berørte
vedkommende myndigheter, er pålitelige,
c) utføre ikke-bindende megling på anmodning
fra vedkommende myndighet eller av eget til
tak, uten at dette berører artikkel 19,
d) underrette ESRB omgående om eventuelle kri
sesituasjoner,
e) treffe alle hensiktsmessige tiltak i forbindelse
med en utvikling som kan true finansmarkede
nes virkemåte, med sikte på å lette samordnin
gen av tiltak som treffes av berørte vedkom
mende myndigheter,
f) sentralisere opplysninger mottatt fra vedkom
mende myndigheter i samsvar med artikkel
21 og 35 som følge av den lovfestede rappor
teringsplikten for institusjoner som driver
virksomhet i mer enn én medlemsstat. Myn
digheten skal videreformidle disse opplysnin
gene til andre berørte vedkommende
myndigheter.

Artikkel 32
Vurdering av markedsutviklingen
1. Myndigheten skal overvåke og vurdere mar
kedsutviklingen innenfor sitt ansvarsområde
og om nødvendig underrette Den europeiske
tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyn
dighet for forsikring og tjenestepensjoner) og
Den europeiske tilsynsmyndighet (Den euro
peiske verdipapir- og markedstilsynsmyndig
het), ESRB, Europaparlamentet, Rådet og
Kommisjonen om relevante tendenser innen
for tilsyn på mikroplan, potensielle risikoer og
sårbarhet. Myndigheten skal i sin vurdering ta
med en økonomisk analyse av de markedene
der finansinstitusjoner driver virksomhet, og
en vurdering av den potensielle markedsutvik
lingens innvirkning på slike institusjoner.
2. Myndigheten skal i samarbeid med ESRB
iverksette og samordne vurderinger på unionsplan av finansinstitusjonenes motstandsdyktig
het mot en ugunstig markedsutvikling. For
dette formål skal den utvikle følgende til bruk
for vedkommende myndigheter:
a) felles metoder for å vurdere hvilken virk
ning økonomiske scenarioer vil ha på en
institusjons finansielle stilling,
b) felles strategier for hvordan resultatene av
vurderingene av finansinstitusjonenes mot
standsdyktighet formidles,
c) felles metoder for å vurdere hvilken virk
ning visse produkter eller distribusjonspro
sesser har på en institusjons finansielle stil
ling og på informasjonen til innskytere,
investorer og kunder.
3. Uten at det berører ESRBs oppgaver fastsatt i
forordning (EU) nr. 1092/2010, skal Myndighe
ten minst én gang i året, og om nødvendig
oftere, framlegge for Europaparlamentet,
Rådet, Kommisjonen og ESRB vurderinger av
tendenser, potensielle risikoer og sårbarhet
innenfor sitt ansvarsområde.
Myndigheten skal i disse vurderingene ta
med en klassifisering av de risikoene og den
sårbarheten som er viktigst, og om nødvendig
anbefale forebyggende tiltak eller utbedrings
tiltak.
4. Myndigheten skal sikre en tilstrekkelig dek
ning av utvikling, risiko og sårbarhet på tvers av
sektorer ved å samarbeide nært med Den euro
peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske til
synsmyndighet for forsikring og tjenestepensjo
ner) og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyn
dighet) gjennom Felleskomiteen.
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Artikkel 33
Internasjonale forbindelser
1. Uten at det berører medlemsstatenes eller uni
onsinstitusjonenes respektive myndighet, kan
Myndigheten opprette kontakter og inngå for
valtningsavtaler med tilsynsmyndigheter,
internasjonale organisasjoner og forvaltninger
i tredjestater. Disse avtalene skal ikke medføre
juridiske forpliktelser for Unionen og dens
medlemsstater og skal heller ikke hindre med
lemsstatene og deres vedkommende myndig
heter i å inngå bilaterale eller multilaterale
avtaler med disse tredjestatene.
2. Myndigheten skal bistå i forberedelsen av
beslutninger om likeverdighet som skal gjelde
for tilsynsordninger i tredjestater i samsvar
med rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2.
3. I rapporten omhandlet i artikkel 43 nr. 5 skal
Myndigheten angi hvilke forvaltningsavtaler
som er inngått med internasjonale organisasjo
ner eller tredjestaters forvaltninger, og hvilken
bistand den har gitt i forberedelsen av beslut
ninger om likeverdighet.
Artikkel 34
Andre oppgaver
1. Myndigheten kan på anmodning fra Europa
parlamentet, Rådet eller Kommisjonen eller av
eget tiltak avgi uttalelser til Europaparlamen
tet, Rådet eller Kommisjonen om alle spørsmål
knyttet til dens ansvarsområde.
2. Når det gjelder tilsynsvurderinger av fusjoner
og erverv som omfattes av direktiv 2006/48/
EF, som endret ved direktiv 2007/44/EF, og
som i henhold til nevnte direktiv krever samråd
mellom vedkommende myndigheter i to eller
flere medlemsstater, kan Myndigheten etter
søknad fra en av de berørte vedkommende
myndigheter avgi og offentliggjøre en uttalelse
om en tilsynsvurdering, unntatt i forbindelse
med kriteriene fastsatt i artikkel 19a nr. 1 bok
stav e) i direktiv 2006/48/EF. Uttalelsen skal
avgis omgående og uansett innen utgangen av
vurderingsperioden i samsvar med direktiv
2006/48/EF, som endret ved direktiv 2007/44/
EF. Artikkel 35 får anvendelse på de områdene
Myndigheten kan avgi uttalelse om.
Artikkel 35
Innsamling av opplysninger
1. På anmodning fra Myndigheten skal med
lemsstatenes vedkommende myndigheter gi

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Myndigheten alle de opplysningene den tren
ger for å utføre de oppgavene den er pålagt i
henhold til denne forordning, forutsatt at de
har lovlig tilgang til de relevante opplysnin
gene, og at anmodningen om opplysninger er
nødvendig sett i forhold til den aktuelle opp
gavens art.
Myndigheten kan også be om at opplysninger
framlegges med regelmessige mellomrom og i
bestemte formater. Slike anmodninger skal
om mulig framsettes ved bruk av felles rappor
teringsformater.
Etter en behørig begrunnet anmodning fra en
medlemsstats vedkommende myndighet kan
Myndigheten framlegge enhver opplysning
som er nødvendig for at vedkommende myn
dighet skal kunne utføre sine oppgaver i sam
svar med kravene om taushetsplikt fastsatt i
sektorregelverket og i artikkel 70.
Før Myndigheten anmoder om opplysninger i
henhold til denne artikkel, og for å unngå dob
bel rapporteringsplikt, skal den ta hensyn til all
relevant eksisterende statistikk som er utar
beidet og formidlet av Det europeiske statis
tikksystem og Det europeiske system av
sentralbanker.
Dersom opplysningene ikke er tilgjengelige
eller ikke framlegges av vedkommende myn
dighet til rett tid, kan Myndigheten rette en
behørig begrunnet anmodning til andre til
synsmyndigheter, til det departement som har
ansvar for finansspørsmål, dersom dette har
tilsynsopplysninger til rådighet, til den nasjo
nale sentralbank eller til den berørte medlems
stats statistikkontor.
Dersom opplysningene ikke er tilgjengelige
eller ikke framlegges til rett tid i henhold til nr.
1 eller 5, kan Myndigheten rette en behørig
begrunnet anmodning direkte til de berørte
finansinstitusjonene. Den begrunnede anmod
ningen skal inneholde en forklaring på hvorfor
opplysningene om de enkelte finansinstitusjo
nene er nødvendige.
Myndigheten skal underrette berørte ved
kommende myndigheter om anmodninger i
henhold til dette nummer og nr. 5.
På anmodning fra Myndigheten skal ved
kommende myndigheter bistå Myndigheten i
innsamlingen av opplysninger.
Myndigheten kan benytte fortrolige opplysnin
ger mottatt i henhold til denne artikkel bare
ved utførelsen av de oppgavene den er pålagt
ved denne forordning.
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Artikkel 36

Artikkel 37

Forholdet til ESRB

Interessentgruppen for bankvirksomhet

1. Myndigheten skal samarbeide nært og
regelmessig med ESRB.
2. Myndigheten skal regelmessig og til rett tid gi
ESRB de opplysningene som er nødvendige for
at ESRB skal kunne utføre sine oppgaver. Alle
data som er nødvendige for at ESRB skal kunne
utføre sine oppgaver, og som ikke finnes i sum
marisk eller sammenfattet form, skal omgående
framlegges for ESRB etter en begrunnet
anmodning som fastsatt i artikkel 15 i forord
ning (EU) nr. 1092/2010. Myndigheten skal i
samarbeid med ESRB fastsette formålstjenlige
interne framgangsmåter for overføring av for
trolige opplysninger, særlig opplysninger om
de enkelte finansinstitusjonene.
3. Myndigheten skal i samsvar med nr. 4 og 5
sikre hensiktsmessig oppfølging av varsler og
anbefalinger fra ESRB omhandlet i artikkel 16
i forordning (EU) nr. 1092/2010.
4. Når Myndigheten mottar et varsel eller en
anbefaling som ESRB har rettet til den, skal
Myndigheten omgående innkalle til et møte i
tilsynsstyret og vurdere hvilke følger et slikt
varsel eller en slik anbefaling har for utførel
sen av dens oppgaver.
Myndigheten skal, etter den relevante
framgangsmåten for beslutningstaking i sam
svar med den myndighet den er gitt ved denne
forordning, beslutte hvilke tiltak som skal tref
fes for å håndtere de problemene som påpekes
i varselet eller anbefalingen.
Dersom Myndigheten ikke følger opp en
anbefaling, skal den gi ESRB og Rådet en
begrunnelse for dette.
5. Når Myndigheten mottar et varsel eller en
anbefaling fra ESRB som er rettet til en ved
kommende myndighet, skal Myndigheten,
dersom det er relevant, utøve den myndighet
den er gitt ved denne forordning til å sikre at
den følges opp til rett tid.
Dersom adressaten ikke har til hensikt å
følge anbefalingen fra ESRB, skal den under
rette tilsynsstyret og drøfte sin begrunnelse
med tilsynsstyret.
Vedkommende myndighet skal ta behørig
hensyn til tilsynsstyrets synspunkter når den
underretter Rådet og ESRB i samsvar med
artikkel 17 i forordning (EU) nr. 1092/2010.
6. Ved utførelsen av de oppgavene som er fast
satt i denne forordning, skal Myndigheten i
størst mulig grad ta hensyn til ESRBs varsler
og anbefalinger.

1. For å lette samråd med berørte parter på områ
der som er relevante for Myndighetenes opp
gaver, skal det opprettes en interessentgruppe
for bankvirksomhet. Interessentgruppen for
bankvirksomhet skal rådspørres om tiltak som
treffes i henhold til artikkel 10-15 om tekniske
regulerings- og gjennomføringsstandarder og,
med mindre retningslinjene og anbefalingene
gjelder enkelte finansinstitusjoner, artikkel 16
om retningslinjer og anbefalinger. Dersom det
må treffes hastetiltak og samråd blir umulig,
skal interessentgruppen for bankvirksomhet
underrettes så raskt som mulig.
Interessentgruppen for bankvirksomhet
skal møtes minst fire ganger i året.
2. Interessentgruppen for bankvirksomhet skal
ha 30 medlemmer som er likelig fordelt på kre
ditt- og verdipapirinstitusjoner som driver virk
somhet i Unionen, representanter for deres
ansatte samt forbrukere, brukere av bank
tjenester og representanter for små og mel
lomstore bedrifter. Minst fem av medlemmene
skal være uavhengige anerkjente akademi
kere. Ti av medlemmene skal representere
finansinstitusjoner, hvorav tre skal represen
tere samvirke- og sparebanker.
3. Medlemmene av interessentgruppen for
bankvirksomhet skal utnevnes av tilsynsstyret
etter forslag fra de berørte partene. Når til
synsstyret treffer sin beslutning, skal det i den
grad det er mulig sikre at det foretas en hen
siktsmessig geografisk og kjønnsmessig for
deling mellom representanter for de berørte
partene i hele Unionen.
4. Myndigheten skal, med forbehold for taus
hetsplikten fastsatt i artikkel 70, framlegge alle
nødvendige opplysninger og stille nødvendige
sekretariatsfunksjoner til rådighet for interes
sentgruppen for bankvirksomhet. Medlemmer
av interessentgruppen for bankvirksomhet
som representerer ideelle organisasjoner, med
unntak av representanter for næringen, skal
motta tilfredsstillende godtgjøring. Interes
sentgruppen for bankvirksomhet kan opprette
arbeidsgrupper for tekniske spørsmål. Med
lemmer av interessentgruppen for bankvirk
somhet skal ha en mandatperiode på to og et
halvt år, og deretter skal det innledes en ny
framgangsmåte for utvelging.
Mandatet til medlemmene av interessent
gruppen for bankvirksomhet kan fornyes én
gang.
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5. Interessentgruppen for bankvirksomhet kan
avgi uttalelser og gi råd til Myndigheten i alle
spørsmål som gjelder Myndighetens opp
gaver, med særlig vekt på oppgavene fastsatt i
artikkel 10–16 og artikkel 29, 30 og 32.
6. Interessentgruppen for bankvirksomhet skal
vedta sin forretningsorden med to tredels fler
tall blant sine medlemmer.
7. Myndigheten skal offentliggjøre interessent
gruppen for bankvirksomhets uttalelser og råd
og resultatene av dens samråd.
Artikkel 38
Beskyttelsestiltak
1. Myndigheten skal sikre at ingen beslutninger
truffet i henhold til artikkel 18 eller 19 på noen
måte berører medlemsstatenes finanspolitiske
ansvar.
2. Dersom en medlemsstat mener at en beslut
ning truffet i henhold til artikkel 19 nr. 3 berø
rer dens finanspolitiske ansvar, kan den innen
to uker etter at vedkommende myndighet er
blitt underrettet om Myndighetens beslutning,
underrette Myndigheten og Kommisjonen om
at beslutningen ikke vil bli gjennomført av ved
kommende myndighet.
I sin underretning skal medlemsstaten klart
og tydelig forklare hvorfor og hvordan beslut
ningen berører dens finanspolitiske ansvar.
Ved en slik underretning skal Myndighe
tens beslutning midlertidig oppheves.
Innen én måned etter underretningen fra
medlemsstaten skal Myndigheten underrette
medlemsstaten om hvorvidt den opprettholder
sin beslutning, eller om den endrer eller tilba
kekaller den. Dersom beslutningen oppretthol
des eller endres, skal Myndigheten erklære at
finanspolitiske ansvarsområder ikke berøres.
Dersom Myndigheten opprettholder sin
beslutning, skal Rådet på et av sine møter
senest to måneder etter at Myndigheten har
underrettet medlemsstaten som fastsatt i
fjerde ledd, med et flertall av de avgitte stem
mene avgjøre om Myndighetens beslutning
skal opprettholdes.
Dersom Rådet etter å ha behandlet saken
ikke treffer en beslutning om å opprettholde
Myndighetens beslutning i samsvar med femte
ledd, skal Myndighetens beslutning oppheves.
3. Dersom en medlemsstat mener at en beslut
ning truffet i henhold til artikkel 18 nr. 3 berø
rer dens finanspolitiske ansvar, kan den innen
tre virkedager etter at vedkommende myndig
het er blitt underrettet om Myndighetens

beslutning, underrette Myndigheten, Kommi
sjonen og Rådet om at beslutningen ikke vil bli
gjennomført av vedkommende myndighet.
I sin underretning skal medlemsstaten klart
og tydelig forklare hvorfor og hvordan beslut
ningen berører dens finanspolitiske ansvar.
Ved en slik underretning skal Myndig
hetens beslutning midlertidig oppheves.
Rådet skal innen ti virkedager innkalle til et
møte og med simpelt flertall av sine medlem
mer treffe en beslutning om hvorvidt Myndig
hetens beslutning skal tilbakekalles.
Dersom Rådet etter å ha behandlet saken
ikke treffer en beslutning om å tilbakekalle
Myndighetens beslutning i samsvar med fjerde
ledd, skal den midlertidige opphevingen av
Myndighetens beslutning opphøre.
4. Dersom Rådet har truffet en beslutning i sam
svar med nr. 3 om ikke å tilbakekalle en beslut
ning truffet av Myndigheten som gjelder artik
kel 18 nr. 3, og den berørte medlemsstat fort
satt mener at Myndighetens beslutning berø
rer dens finanspolitiske ansvar, kan nevnte
medlemsstat underrette Kommisjonen og
Myndigheten og anmode om at Rådet tar
saken opp til ny behandling. Den berørte med
lemsstat skal tydelig angi grunnene til at den
ikke er enig i Rådets beslutning.
Innen fire uker etter underretningen
omhandlet i første ledd skal Rådet bekrefte sin
opprinnelige beslutning eller treffe ny beslut
ning i samsvar med nr. 3.
Rådet kan forlenge fristen på fire uker med
ytterligere fire uker dersom omstendighetene
krever det.
5. Ethvert misbruk av denne artikkel, særlig i for
bindelse med en beslutning truffet av Myndig
heten som ikke har betydelige eller vesentlige
finanspolitiske følger, er uforenlig med det
indre marked og skal være forbudt.
Artikkel 39
Framgangsmåte for beslutningstaking
1. Før Myndigheten treffer beslutninger i henhold til denne forordning, skal den underrette
alle navngitte adressater om at den har til hen
sikt å treffe en slik beslutning, og angi den fris
ten adressaten har til å komme med sine
synspunkter, idet det tas fullt hensyn til hvor
mye saken haster, dens kompleksitet og
mulige følger. Dette får anvendelse mutatis
mutandis på anbefalinger som omhandlet i
artikkel 17 nr. 3.
2. Myndighetens beslutninger skal begrunnes.
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3. Adressatene for Myndighetens beslutninger
skal underrettes om klageadgangen i henhold
til denne forordning.
4. Dersom Myndigheten har truffet en beslut
ning i henhold til artikkel 18 nr. 3 eller 4, skal
denne beslutningen vurderes på nytt med pas
sende mellomrom.
5. De beslutningene Myndigheten treffer i henhold til artikkel 17, 18 eller 19, skal offentlig
gjøres med angivelse av den berørte
vedkommende myndighet eller finansinstitu
sjon og hovedinnholdet i beslutningen, med
mindre slik offentliggjøring er i strid med
finansinstitusjoners rettmessige interesse i å
verne sine forretningshemmeligheter eller kan
utgjøre en alvorlig trussel mot finansmarkede
nes ordnede virkemåte og integritet eller stabi
liteten i hele eller deler av finanssystemet i
Unionen.

4.

5.

6.

Kapittel III
Organisasjon
Avsnitt 1
Tilsynsstyret
Artikkel 40
Sammensetning
1. Tilsynsstyret skal være sammensatt av
a) en leder (uten stemmerett),
b) lederen for den nasjonale offentlige myn
dighet som har myndighet til å føre tilsyn
med kredittinstitusjoner i hver medlems
stat, som skal møte personlig minst to gan
ger i året,
c) en representant (uten stemmerett) for
Kommisjonen,
d) en representant (uten stemmerett) for Den
europeiske sentralbank,
e) en representant (uten stemmerett) for
ESRB,
f) en representant (uten stemmerett) for hver
av de andre to europeiske tilsynsmyndig
hetene.
2. Tilsynsstyret skal innkalle til møte med inter
essentgruppen for bankvirksomhet regelmes
sig og minst to ganger i året,
3. Hver vedkommende myndighet er ansvarlig
for å utpeke et varamedlem på høyt nivå i
samme myndighet, som kan erstatte
medlemmet av tilsynsstyret nevnt i nr. 1 bok

7.

stav b) dersom vedkommende er forhindret
fra å møte.
Dersom myndigheten nevnt i nr. 1 bokstav b)
ikke er en sentralbank, kan medlemmet av til
synsstyret nevnt i samme nummer beslutte å
ta med seg en representant (uten stemmerett)
for medlemsstatens sentralbank.
I medlemsstater der mer enn én myndighet er
ansvarlig for tilsynet i henhold til denne for
ordning, skal disse myndighetene bli enige om
en felles representant. Når et spørsmål som
skal drøftes i tilsynsstyret, ikke faller inn
under myndigheten til den nasjonale myndig
het som er representert av medlemmet nevnt i
nr. 1 bokstav b), kan nevnte medlem ledsages
av en representant (uten stemmerett) for den
aktuelle nasjonale myndigheten.
Når saker innenfor virkeområdet for direktiv
94/19/EF skal behandles, kan medlemmet av
tilsynsstyret nevnt i nr. 1 bokstav b) om nød
vendig ledsages av en representant (uten
stemmerett) for de berørte organer som forval
ter innskuddsgarantiordningene i medlems
statene.
Tilsynsstyret kan beslutte å la observatører
delta.
Daglig leder kan delta (uten stemmerett)
på tilsynsstyrets møter.

Artikkel 41
Interne komiteer og ekspertgrupper
1. Tilsynsstyret kan nedsette interne komiteer
eller ekspertgrupper for bestemte oppgaver
som er tildelt tilsynsstyret, og kan beslutte at
visse klart definerte oppgaver og beslutninger
skal delegeres til interne komiteer eller
ekspertgrupper, styret eller lederen.
2. Med hensyn til artikkel 19 skal tilsynsstyret
sammenkalle en uavhengig ekspertgruppe
som skal bestå av lederen og to av tilsynssty
rets medlemmer som ikke er representanter
for de vedkommende myndigheter som er par
ter i tvisten, og som verken har noen interesse
i konflikten eller har direkte forbindelser til de
berørte vedkommende myndigheter.
3. Med forbehold for artikkel 19 nr. 2 skal
ekspertgruppen foreslå en beslutning for ende
lig vedtakelse i tilsynsstyret etter framgangs
måten i artikkel 44 nr. 1 tredje ledd.
4. Tilsynsstyret vedtar forretningsordenen for
ekspertgruppen nevnt i nr. 2.
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Artikkel 42
Uavhengighet
Ved utførelsen av de oppgavene tilsynsstyret er
gitt ved denne forordning, skal lederen og de
stemmeberettigede medlemmene av tilsynsstyret
opptre uavhengig og upartisk utelukkende i hele
Unionens interesse og ikke be om eller motta
instrukser fra Unionens institusjoner eller orga
ner, medlemsstaters regjeringer eller noe annet
offentlig eller privat organ.
Verken medlemsstatene, Unionens institusjo
ner eller organer eller noe annet offentlig eller pri
vat organ skal forsøke å påvirke hvordan tilsyns
styrets medlemmer utfører sine oppgaver.
Artikkel 43
Oppgaver
1. Tilsynsstyret skal fastsette retningslinjer for
Myndighetens arbeid og ha ansvar for å treffe
beslutningene omhandlet i kapittel II.
2. Tilsynsstyret skal vedta uttalelsene, anbefalin
gene og beslutningene og gi de rådene som er
nevnt i kapittel II.
3. Tilsynsstyret skal utnevne lederen.
4. Tilsynsstyret skal innen 30. september hvert
år etter forslag fra styret vedta Myndighetens
arbeidsprogram for det kommende året og
oversende det til Europaparlamentet, Rådet og
Kommisjonen til underretning.
Arbeidsprogrammet skal vedtas med forbe
hold for den årlige budsjettbehandlingen, og
det skal offentliggjøres.
5. Tilsynsstyret skal etter forslag fra styret vedta
årsrapporten om Myndighetens virksomhet,
herunder om utførelsen av lederens oppgaver,
på grunnlag av utkastet til rapport nevnt i artik
kel 53 nr. 7, og skal oversende denne rappor
ten til Europaparlamentet, Rådet, Kommisjo
nen, Revisjonsretten og Den europeiske øko
nomiske og sosiale komité innen 15. juni hvert
år. Rapporten skal offentliggjøres.
6. Tilsynsstyret skal vedta Myndighetens flerår
ige arbeidsprogram og oversende det til Euro
paparlamentet, Rådet og Kommisjonen til
underretning.
Det flerårige arbeidsprogrammet skal ved
tas med forbehold for den årlige budsjettbe
handlingen, og det skal offentliggjøres.
7. Tilsynsstyret skal vedta budsjettet i samsvar
med artikkel 63.

8. Tilsynsstyret skal utøve disiplinærmyndighet
overfor leder og daglig leder og kan avsette
dem i samsvar med henholdsvis artikkel 48 nr.
5 og artikkel 51 nr. 5.
Artikkel 44
Beslutningstaking
1. Tilsynsstyrets beslutninger skal treffes med
simpelt flertall av dets medlemmer. Hvert
medlem skal ha én stemme.
Når det gjelder rettsaktene omhandlet i
artikkel 10-16 og tiltak og beslutninger som
vedtas i henhold til artikkel 9 nr. 5 tredje ledd
og kapittel VI, og som unntak fra første ledd i
dette nummer, skal tilsynsstyret treffe beslut
ninger på grunnlag av et kvalifisert flertall av
sine medlemmer som angitt i artikkel 16 nr. 4 i
traktaten om Den europeiske union og artikkel
3 i protokoll (nr. 36) om overgangsbestemmel
ser.
Når det gjelder beslutninger i samsvar med
artikkel 19 nr. 3, for beslutninger som treffes av
den konsoliderende tilsynsmyndighet, skal
beslutningen som foreslås av ekspertgruppen,
anses som vedtatt dersom den godkjennes
med simpelt flertall, med mindre den forkastes
av medlemmene som representerer et blokke
rende mindretall av stemmene som angitt i
artikkel 16 nr. 4 i traktaten om Den europeiske
union og i artikkel 3 i protokollen (nr. 36) om
overgangsbestemmelser.
Når det gjelder alle andre beslutninger i
samsvar med artikkel 19 nr. 3, skal beslutnin
gen som foreslås av ekspertgruppen, vedtas
med simpelt flertall av tilsynsstyrets medlem
mer. Hvert medlem skal ha én stemme.
2. Lederen skal innkalle til møtene i tilsynsstyret
på eget initiativ eller etter anmodning fra en
tredel av dets medlemmer, og møtene ledes av
lederen.
3. Tilsynsstyret skal vedta og offentliggjøre sin
forretningsorden.
4. I forretningsordenen skal det fastsettes nær
mere avstemningsregler, herunder om nød
vendig regler for beslutningsdyktighet.
Medlemmene uten stemmerett og observatø
rene, med unntak av leder og daglig leder, skal
ikke delta i drøftinger i tilsynsstyret som gjel
der enkelte finansinstitusjoner, med mindre
noe annet er fastsatt i artikkel 75 nr. 3 eller i
rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2.
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Avsnitt 2
Styret
Artikkel 45
Sammensetning
1. Styret skal være sammensatt av lederen og
seks andre medlemmer av tilsynsstyret som
velges av og blant de stemmeberettigede med
lemmene av tilsynsstyret.
Med unntak av lederen skal hvert medlem
av styret ha et varamedlem som kan erstatte
vedkommende dersom vedkommende er for
hindret fra å møte.
Mandatperioden for medlemmene som vel
ges av tilsynsstyret, skal være to og et halvt år.
Mandatet kan fornyes én gang. Sammensetnin
gen av styret skal være balansert og forholds
messig og skal gjenspeile Unionen som helhet.
Mandatene skal være overlappende, og det
skal anvendes en hensiktsmessig rotasjonsord
ning.
2. Styrets beslutninger skal treffes med et flertall
av medlemmene som er til stede. Hvert med
lem skal ha én stemme.
Daglig leder og en representant for Kommi
sjonen skal delta uten stemmerett på møtene i
styret.
Kommisjonens representant skal ha rett til
å stemme i saker nevnt i artikkel 63.
Styret skal vedta og offentliggjøre sin for
retningsorden.
3. Lederen skal innkalle til møtene i styret på
eget initiativ eller etter anmodning fra en tre
del av dets medlemmer, og møtene ledes av
lederen.
Styret skal holde møte før hvert møte i til
synsstyret og så ofte som styret anser det som
nødvendig. Det skal holdes minst fem møter i
året.
4. Medlemmene av styret kan, med forbehold for
forretningsordenen, bistås av rådgivere eller
sakkyndige. Medlemmene uten stemmerett,
med unntak av daglig leder, skal ikke delta i
drøftinger i styret som gjelder enkelte finan
sinstitusjoner.
Artikkel 46
Uavhengighet
Medlemmene av styret skal opptre uavhengig og
upartisk utelukkende i hele Unionens interesse, og
skal ikke be om eller motta instrukser fra Unionens
institusjoner eller organer, medlemsstaters regje
ringer eller noe annet offentlig eller privat organ.

Verken medlemsstatene, Unionens institusjo
ner eller organer eller noe annet offentlig eller pri
vat organ skal forsøke å påvirke hvordan medlem
mene av styret utfører sine oppgaver.
Artikkel 47
Oppgaver
1. Styret skal sikre at Myndigheten utfører sitt
oppdrag og de oppgavene den er pålagt i sam
svar med denne forordning.
2. Styret skal foreslå et årlig og flerårig arbeids
program som skal vedtas av tilsynsstyret.
3. Styret skal utøve sin budsjettmyndighet i sam
svar med artikkel 63 og 64.
4. Styret skal vedta Myndighetens plan for perso
nalpolitikken og i henhold til artikkel 68 nr. 2
nødvendige gjennomføringstiltak for vedtek
tene for De europeiske fellesskaps tjenes
temenn (heretter kalt «tjenestemannsvedtek
tene»).
5. Styret skal vedta særlige bestemmelser om
retten til tilgang til Myndighetens dokumenter
i samsvar med artikkel 72.
6. Styret skal foreslå en årsrapport om Myndig
hetens virksomhet, herunder om lederens
oppgaver, på grunnlag av utkastet til rapport
nevnt i artikkel 53 nr. 7, for tilsynsstyret for
godkjenning.
7. Styret skal vedta og offentliggjøre sin forret
ningsorden.
8. Styret skal utnevne og avsette medlemmene
av klageinstansen i samsvar med artikkel 58
nr. 3 og 5.
Avsnitt 3
Leder
Artikkel 48
Utnevning og oppgaver
1. Myndigheten skal være representert av en
leder som skal være en fulltidsansatt uavhen
gig fagperson.
Lederen skal ha ansvar for å forberede
arbeidet i tilsynsstyret og lede møtene i tilsyns
styret og styret.
2. Lederen skal utnevnes av tilsynsstyret på
grunnlag av sine kvalifikasjoner, ferdigheter
og kunnskaper om finansinstitusjoner og -mar
keder samt relevant erfaring med finanstilsyn
og -regulering, etter en åpen framgangsmåte
for utvelging.
Før lederen tiltrer sitt embete og senest én
måned etter at tilsynsstyret har gjort sitt valg,
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kan Europaparlamentet, etter å ha hørt den
kandidaten tilsynsstyret har valgt, gjøre inn
sigelse mot at nevnte person utnevnes.
Tilsynsstyret skal blant sine medlemmer
også velge et varamedlem som skal ivareta
lederens funksjoner i dennes fravær. Vara
medlemmet skal ikke velges blant medlem
mene av styret.
3. Lederens mandatperiode skal være fem år og
kan fornyes én gang.
4. I de siste ni månedene før utgangen av lede
rens femårige mandatperiode skal tilsyns
styret vurdere
a) resultatene som er oppnådd i den første
mandatperioden, og måten de ble oppnådd
på,
b) Myndighetens arbeidsoppgaver og krav for
de kommende årene.
Tilsynsstyret kan, idet det tas hensyn til
vurderingen, fornye lederens mandatperiode
én gang med forbehold for Europaparlamen
tets bekreftelse.
5. Lederen kan bare avsettes av Europaparlamen
tet etter beslutning i tilsynsstyret.
Lederen skal ikke hindre tilsynsstyret i å
drøfte spørsmål som gjelder lederen, særlig
behovet for å avsette vedkommende, og skal
ikke delta i drøftinger om slike spørsmål.
Artikkel 49
Uavhengighet
Uten at det berører tilsynsstyrets rolle i spørsmål
om lederens oppgaver, skal lederen verken be om
eller motta instrukser fra Unionens institusjoner
eller organer, medlemsstaters regjeringer eller
noe annet offentlig eller privat organ.
Verken medlemsstatene, Unionens institusjo
ner eller organer eller noe annet offentlig eller pri
vat organ skal forsøke å påvirke hvordan lederen
utfører sine oppgaver.
I samsvar med tjenestemannsvedtektene
nevnt i artikkel 68 skal lederen, også etter at tje
nesten er avsluttet, utvise integritet og skjønn
med hensyn til å påta seg visse verv eller motta
visse fordeler.
Artikkel 50
Rapportering
1. Europaparlamentet og Rådet kan anmode
lederen eller lederens varamedlem om å avgi
en erklæring, samtidig som det tas fullt hensyn til deres uavhengighet. Lederen skal avgi
en erklæring til Europaparlamentet og besvare

ethvert spørsmål fra dets medlemmer når de
anmoder om det.
2. Lederen skal etter anmodning og minst 15
dager før erklæringen nevnt i nr. 1 avgis, fram
legge en skriftlig rapport for Europaparlamen
tet om Myndighetens hovedvirksomhet.
3. I tillegg til opplysningene nevnt i artikkel 11-18
og artikkel 20 og 33 skal rapporten inneholde
alle relevante opplysninger som Europaparla
mentet anmoder om etter behov.
Avsnitt 4
Daglig leder
Artikkel 51
Utnevning
1. Myndigheten skal ledes av en daglig leder
som skal være en fulltidsansatt uavhengig fagperson.
2. Daglig leder skal utnevnes av tilsynsstyret
etter bekreftelse fra Europaparlamentet på
grunnlag av sine kvalifikasjoner, ferdigheter
og kunnskaper om finansinstitusjoner og -mar
keder samt relevant erfaring med finanstilsyn
og -regulering, etter en åpen framgangsmåte
for utvelging.
3. Daglig leders mandatperiode skal være fem år
og kan fornyes én gang.
4. I de siste ni månedene før utgangen av daglig
leders mandatperiode skal tilsynsstyret vurdere
a) resultatene som er oppnådd i den første
mandatperioden, og måten de ble oppnådd
på,
b) Myndighetens arbeidsoppgaver og krav for
de kommende årene.
Tilsynsstyret kan, idet det tas hensyn til
vurderingen nevnt i første ledd, fornye daglig
leders mandatperiode én gang.
5. Daglig leder kan bare avsettes etter beslutning
i tilsynsstyret.
Artikkel 52
Uavhengighet
Uten at det berører styrets eller tilsynsstyrets
respektive roller i spørsmål om daglig leders opp
gaver, skal daglig leder verken be om eller motta
instrukser fra Unionens institusjoner eller orga
ner, medlemsstaters regjeringer eller noe annet
offentlig eller privat organ.
Verken medlemsstatene, Unionens institusjo
ner eller organer eller noe annet offentlig eller pri
vat organ skal forsøke å påvirke hvordan daglig
leder utfører sine oppgaver.

2015–2016

Prop. 100 S

173

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

I samsvar med tjenestemannsvedtektene
nevnt i artikkel 68 skal daglig leder, også etter at
tjenesten er avsluttet, utvise integritet og skjønn
med hensyn til å påta seg visse verv eller motta
visse fordeler.
Artikkel 53
Oppgaver
1. Daglig leder skal ha ansvar for å lede Myndig
heten og forberede styrets arbeid.
2. Daglig leder skal ha ansvar for å gjennomføre
Myndighetens årlige arbeidsprogram under
veiledning av tilsynsstyret og under styrets
kontroll.
3. Daglig leder skal treffe nødvendige tiltak, sær
lig vedta interne administrative instrukser og
offentliggjøre meldinger, for å sikre at Myndig
heten fungerer i samsvar med denne forord
ning.
4. Daglig leder skal utarbeide et flerårig arbeids
program som nevnt i artikkel 47 nr. 2.
5. Senest 30. juni hvert år skal daglig leder utar
beide et arbeidsprogram for påfølgende år,
som nevnt i artikkel 47 nr. 2.
6. Daglig leder skal utarbeide et foreløpig bud
sjettforslag i henhold til artikkel 63 og gjen
nomføre Myndighetens budsjett i samsvar
med artikkel 64.
7. Hvert år skal daglig leder utarbeide et utkast
til rapport med et avsnitt om Myndighetens
regulerings- og tilsynsvirksomhet og et avsnitt
om finansielle og administrative saker.
8. Daglig leder skal med hensyn til Myndig
hetens personale utøve den myndighet som er
fastsatt i artikkel 68, og behandle personalsaker.
Kapittel IV
Felles organer for de europeiske
tilsynsmyndighetene
Avsnitt 1
Felleskomité for europeiske tilsyns
myndigheter
Artikkel 54
Nedsettelse
1. Felleskomiteen for de europeiske tilsynsmyn
dighetene nedsettes med dette.
2. Felleskomiteen skal være et forum der Myndig
heten skal samarbeide regelmessig og nært og
sikre tverrsektoriell sammenheng med Den
europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske

tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepen
sjoner) og Den europeiske tilsynsmyndighet
(Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns
myndighet), særlig når det gjelder
– finansielle konglomerater,
– regnskap og revisjon,
– mikrotilsynsanalyser av utvikling, risikoer
og sårbarhet på tvers av sektorer når det
gjelder finansiell stabilitet,
– produkter for ikke-profesjonelle investorer,
– tiltak for å bekjempe hvitvasking av penger,
og
– utveksling av opplysninger med ESRB og
utvikling av forbindelsene mellom ESRB og
de europeiske tilsynsmyndighetene.
3. Felleskomiteen skal ha eget personale som
stilles til rådighet av de europeiske tilsynsmyn
dighetene, og som skal fungere som sekreta
riat.
Myndigheten
skal
bidra
med
tilstrekkelige ressurser til administrasjons-,
infrastruktur- og driftskostnader.
4. Dersom en finansinstitusjon omfatter ulike
sektorer, skal Felleskomiteen løse tvister i
samsvar med artikkel 56.
Artikkel 55
Sammensetning
1. Felleskomiteen skal være sammensatt av
lederne for de europeiske tilsynsmyndig
hetene og, dersom det er relevant, lederen i en
eventuell underkomité nedsatt i henhold til
artikkel 57.
2. Daglig leder, en representant for Kommisjo
nen og ESRB skal inviteres til å delta som
observatører på møtene i Felleskomiteen og i
underkomiteene nevnt i nr. 57.
3. Lederen for Felleskomiteen skal utnevnes en
gang i året på omgang blant lederne for de
europeiske tilsynsmyndighetene. Lederen for
Felleskomiteen skal være nestleder for ESRB.
4. Felleskomiteen skal fastsette og offentliggjøre
sin forretningsorden. Forretningsordenen kan
inneholde nærmere bestemmelser om ytter
ligere deltakere på møtene i Felleskomiteen.
Felleskomiteen skal møtes minst en gang
annenhver måned.
Artikkel 56
Felles holdninger og felles tiltak
Innenfor rammen av sine oppgaver i henhold til
kapittel II, og særlig når det gjelder gjennomførin
gen av direktiv 2002/87/EF, skal Myndigheten,
dersom det er relevant, komme fram til felles
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holdninger sammen med Den europeiske tilsyns
myndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for
forsikring og tjenestepensjoner) og Den euro
peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdi
papir- og markedstilsynsmyndighet).
Tiltak i henhold til artikkel 10–15, 17, 18 eller
19 i denne forordning som gjelder anvendelsen av
direktiv 2002/87/EF og eventuelle andre unions
rettsakter nevnt i artikkel 1 nr. 2 som også faller
inn under ansvarsområdet til Den europeiske til
synsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndig
het for forsikring og tjenestepensjoner) eller Den
europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), skal
vedtas parallelt av Myndigheten, Den europeiske
tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndig
het for forsikring og tjenestepensjoner) og Den
europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), alt etter
hva som er relevant.

3.

4.
5.

Artikkel 57
Underkomiteer
1. Med hensyn til artikkel 56 skal Felleskomiteen
ha en underkomité for finansielle konglomera
ter.
2. Underkomiteen skal være sammensatt av per
sonene nevnt i artikkel 55 nr. 1 og en represen
tant på høyt nivå for personalet i den berørte
vedkommende myndighet i hver medlemsstat.
3. Underkomiteen skal velge en leder blant sine
medlemmer, som også skal være medlem av
Felleskomiteen.
4. Felleskomiteen kan nedsette ytterligere
underkomiteer.
Avsnitt 2
Klageinstans
Artikkel 58
Sammensetning og virksomhet
1. Klageinstansen skal være et felles organ for de
europeiske tilsynsmyndighetene.
2. Klageinstansen skal være sammensatt av seks
medlemmer og seks varamedlemmer som skal
være personer med et godt omdømme og
dokumentert relevant kunnskap og yrkeserfa
ring, herunder på tilsynsområdet, på et til
strekkelig høyt nivå innenfor bankvirksomhet,
forsikring, tjenestepensjoner, verdipapirmar
keder eller andre finansielle tjenester, men
omfatter ikke nåværende personale hos ved
kommende myndigheter eller andre nasjonale

6.

7.
8.

institusjoner eller unionsinstitusjoner som del
tar i Myndighetens virksomhet. Klageinstan
sen skal ha tilstrekkelig juridisk sakkunnskap
til å kunne yte juridisk bistand om lovligheten
av Myndighetens utøvelse av sin myndighet.
Klageinstansen skal utnevne sin leder.
Myndighetens styre skal utnevne to medlem
mer og to varamedlemmer til klageinstansen
fra en innstillingsliste foreslått av Kommisjo
nen, etter en offentlig interessetegning offent
liggjort i Den europeiske unions tidende og
etter samråd med tilsynsstyret.
De andre medlemmene skal utnevnes i
samsvar med forordning (EU) nr. 1094/2010
og forordning (EU) nr. 1095/2010.
Mandatperioden for medlemmene av klagein
stansen skal være fem år. Mandatet kan for
nyes én gang.
Et medlem av klageinstansen som er utnevnt
av Myndighetens styre, skal ikke avsettes i sin
mandatperiode med mindre medlemmet er
funnet skyldig i grov forsømmelse, og styret
treffer beslutning om dette etter samråd med
tilsynsstyret.
Klageinstansens beslutninger skal treffes med
et flertall på minst fire av de seks medlem
mene. Dersom den påklagede beslutningen
omfattes av virkeområdet for denne forord
ning, skal dette flertallet omfatte minst ett av
de to medlemmene av klageinstansen som er
utnevnt av Myndigheten.
Klageinstansen innkalles av lederen etter
behov.
De europeiske tilsynsmyndighetene skal stille
nødvendige drifts- og sekretariatsfunksjoner til
rådighet for klageinstansen gjennom Felles
komiteen.

Artikkel 59
Uavhengighet og upartiskhet
1. Medlemmene av klageinstansen skal være
uavhengige når de treffer sine beslutninger.
De skal ikke være bundet av noen instrukser.
De skal ikke utføre noen andre oppgaver i for
bindelse med Myndigheten, styret eller til
synsstyret.
2. Medlemmene av klageinstansen skal ikke
delta i behandlingen av en klagesak der de har
en personlig interesse, eller dersom de tidli
gere har representert en av partene i saken
eller har vært med på å treffe beslutningen
som klagen gjelder.
3. Dersom et medlem av klageinstansen av en av
årsakene nevnt i nr. 1 og 2 eller av andre årsa
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ker mener at et av de øvrige medlemmene av
klageinstansen ikke bør delta i behandlingen
av en klage, skal vedkommende underrette
klageinstansen om dette.
4. Enhver part i en klagesak kan gjøre innsigelse
mot at et medlem av klageinstansen deltar i
klagesaken av en av årsakene nevnt i nr. 1 og
2, eller dersom medlemmet mistenkes for par
tiskhet.
Ingen innsigelse kan gjøres med henvis
ning til medlemmenes nasjonalitet, og en innsi
gelse kan ikke tas til følge dersom parten i en
klagesak etter å ha fått kjennskap til et forhold
som kan begrunne en innsigelse, har iverksatt
andre saksbehandlingsskritt enn å gjøre inn
sigelse mot sammensetningen av klageinstan
sen.
5. Klageinstansen skal beslutte hvilke tiltak som
skal treffes i tilfellene angitt i nr. 1 og 2, uten at
det berørte medlemmet deltar.
Ved denne beslutningen skal det berørte
medlemmet av klageinstansen erstattes av sitt
varamedlem. Dersom varamedlemmet er i en
tilsvarende situasjon, utpeker lederen en
erstatter blant de tilgjengelige varamedlem
mene.
6. Medlemmene av klageinstansen skal opptre
uavhengig og i offentlighetens interesse.
De skal med henblikk på dette avgi en for
pliktelseserklæring og en interesseerklæring
om at det enten ikke foreligger noen interesser
som vil kunne anses å berøre deres uavhengig
het, eller at det ikke foreligger noen direkte
eller indirekte interesser som vil kunne anses å
berøre deres uavhengighet.
Disse erklæringene skal offentliggjøres
skriftlig hvert år.
Kapittel V
Klageadgang
Artikkel 60
Klager
1. Enhver fysisk eller juridisk person, herunder
vedkommende myndigheter, kan påklage en
beslutning som Myndigheten har truffet i henhold til artikkel 17, 18 eller 19, og enhver
annen beslutning som Myndigheten har truf
fet i samsvar med unionsrettsaktene nevnt i
artikkel 1 nr. 2 som er rettet til nevnte person,
eller en beslutning som til tross for at den er
rettet til en annen person, direkte berører
nevnte person.

2. Klagen, sammen med en begrunnelse, skal
inngis skriftlig til Myndigheten innen to måne
der etter at beslutningen ble meddelt den
berørte person, eller, i mangel av en slik med
delelse, den dag Myndigheten offentliggjorde
sin beslutning.
Klageinstansen skal avgjøre klagen innen
to måneder etter at den ble inngitt.
3. En klage som inngis i henhold til nr. 1, skal ikke
ha oppsettende virkning.
Klageinstansen kan imidlertid utsette anven
delsen av den påklagede beslutningen dersom
den mener at omstendighetene krever det.
4. Dersom klagen kan behandles, skal klage
instansen undersøke om den er velbegrunnet.
Den skal oppfordre partene til å komme med
merknader til klageinstansens meddelelser
eller til andre parters innlegg i klagesaken
innen en angitt frist. Partene i klagesaken skal
ha rett til å holde muntlige innlegg.
5. Klageinstansen kan bekrefte beslutningen
truffet av Myndighetens vedkommende organ
eller oversende saken til Myndighetens ved
kommende organ. Dette organet skal være
bundet av klageinstansens beslutning og skal
vedta en endret beslutning i saken.
6. Klageinstansen skal vedta og offentliggjøre sin
forretningsorden.
7. Beslutninger truffet av klageinstansen skal
være begrunnet og offentliggjøres av Myndig
heten.
Artikkel 61
Prøving av klager for Den europeiske unions
domstol
1. En klage på en beslutning truffet av klage
instansen eller, i tilfeller der det ikke fore
ligger noen klageadgang overfor klage
instansen, av Myndigheten kan bringes inn for
Den europeiske unions domstol i samsvar med
artikkel 263 i TEUV.
2. Medlemsstatene og Unionens institusjoner
samt enhver fysisk eller juridisk person kan
klage beslutninger truffet av Myndigheten inn
for Den europeiske unions domstol i samsvar
med artikkel 263 i TEUV.
3. Dersom Myndigheten har plikt til å handle og
ikke treffer noen beslutning, kan et passivitets
søksmål bringes inn for Den europeiske uni
ons domstol i samsvar med artikkel 26 i TEUV.
4. Myndigheten skal pålegges å treffe de nødven
dige tiltak for å etterkomme Den europeiske
unions domstols avgjørelse.
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Kapittel VI
Finansielle bestemmelser
Artikkel 62
Myndighetens budsjett
1. Inntekter til Myndigheten, som er et euro
peisk organ i samsvar med artikkel 185 i råds
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25.
juni 2002 om finansreglementet som får anven
delse på De europeiske fellesskaps alminne
lige budsjett40 (heretter kalt «finansreglemen
tet»), skal særlig omfatte alle kombinasjoner
av følgende:
a) obligatoriske bidrag fra nasjonale offentlige
myndigheter med ansvar for tilsynet med
finansinstitusjoner, som skal gis i samsvar
med en formel basert på stemmevekten
fastsatt i artikkel 3 nr. 3 i protokoll (nr. 36)
om overgangsbestemmelser. Med hensyn
til denne artikkel får artikkel 3 nr. 3 i proto
koll (nr. 36) om overgangsbestemmelser
fortsatt anvendelse etter 31. oktober 2014,
som er fristen fastsatt der,
b) et tilskudd fra Unionen oppført i Den euro
peiske unions alminnelige budsjett (avsnit
tet om Kommisjonen),
c) eventuelle gebyrer som betales til Myndig
heten i de tilfellene som er nærmere angitt
i de relevante unionsrettsaktene.
2. Myndighetens utgifter skal minst omfatte
utgifter til personale, lønn, administrasjon og
infrastruktur, faglig opplæring og drift.
3. Inntekter og utgifter skal være i balanse.
4. Overslag over Myndighetens samlede inntek
ter og utgifter skal utarbeides for hvert regn
skapsår, som skal sammenfalle med kalender
året, og de skal oppføres i Myndighetens bud
sjett.
Artikkel 63
Fastsettelse av budsjettet
1. Innen 15. februar hvert år skal daglig leder
utarbeide et utkast til overslag over inntekter
og utgifter for kommende regnskapsår og
oversende det til styret og tilsynsstyret
sammen med stillingsplanen. Tilsynsstyret
skal hvert år, på grunnlag av utkastet som er
utarbeidet av daglig leder og godkjent av sty
ret, utarbeide et overslag over Myndighetens
inntekter og utgifter for kommende regn
skapsår. Tilsynsstyret skal oversende dette
40

EFT L 248 av 16.9.2002, s. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

overslaget, sammen med et utkast til stillings
plan, til Kommisjonen innen 31. mars. Før
overslaget vedtas, skal utkastet utarbeidet av
daglig leder godkjennes av styret.
Kommisjonen skal oversende overslaget til
Europaparlamentet og Rådet (heretter samlet
kalt «budsjettmyndigheten») sammen med for
slaget til Den europeiske unions budsjett.
På grunnlag av overslaget skal Kommisjonen
innta i forslaget til Den europeiske unions bud
sjett de overslag den anser nødvendige for stil
lingsplanen samt det tilskuddsbeløpet som
skal belastes Den europeiske unions alminne
lige budsjett i samsvar med artikkel 313 og 314
i TEUV.
Budsjettmyndigheten skal vedta Myndighe
tens stillingsplan. Budsjettmyndigheten skal
godkjenne bevilgningene til tilskudd til Myn
digheten.
Myndighetens budsjett skal vedtas av tilsyns
styret. Det blir endelig når Den europeiske
unions alminnelige budsjett er endelig vedtatt.
Det skal om nødvendig justeres tilsvarende.
Styret skal så snart som mulig underrette bud
sjettmyndigheten om ethvert prosjekt det har
til hensikt å gjennomføre som kan få betyde
lige økonomiske følger for finansieringen av
dets budsjett, særlig prosjekter knyttet til fast
eiendom, som leie eller kjøp av bygninger. Det
skal underrette Kommisjonen om dette. Der
som en av budsjettmyndighetens parter har til
hensikt å avgi en uttalelse, skal den innen en
frist på to uker fra datoen for mottak av under
retningen om prosjektet meddele Myndighe
ten at den har til hensikt å avgi en uttalelse.
Dersom det ikke kommer noe svar, kan Myn
digheten gå videre med den planlagte virk
somheten.
I det første året av Myndighetens virksomhet,
som avsluttes 31. desember 2011, skal Unio
nens finansiering av Myndigheten være under
lagt en avtale med budsjettmyndigheten som
fastsatt i nr. 47 i den tverrinstitusjonelle avta
len om budsjettdisiplin og god økonomisty
ring.

Artikkel 64
Gjennomføring og kontroll av budsjettet
1. Daglig leder skal være anvisningsberettiget og
gjennomføre Myndighetens budsjett.
2. Senest 1. mars etter avslutningen av hvert regn
skapsår skal Myndighetens regnskapsfører
oversende det foreløpige regnskapet til Kommi
sjonens regnskapsfører og Revisjonsretten
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3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

sammen med en rapport om budsjett- og økono
mistyringen i regnskapsåret. Myndighetens
regnskapsfører skal også sende rapporten om
budsjett- og økonomistyring til medlemmene av
tilsynsstyret, Europaparlamentet og Rådet
innen 31. mars det følgende år.
Kommisjonens regnskapsfører skal deret
ter konsolidere institusjonenes og de desentra
liserte organenes foreløpige regnskaper i sam
svar med artikkel 128 i finansreglementet.
Etter å ha mottatt Revisjonsrettens merknader
om Myndighetens foreløpige regnskap i henhold til artikkel 129 i finansreglementet, skal
daglig leder på eget ansvar utarbeide Myndig
hetens endelige regnskap og oversende det til
styret for uttalelse.
Styret skal avgi en uttalelse om Myndighetens
endelige regnskap.
Senest 1. juli etter avslutningen av hvert regn
skapsår skal daglig leder oversende det ende
lige regnskapet sammen med styrets uttalelse
til Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen
og Revisjonsretten.
Det endelige regnskapet skal offentliggjøres.
Daglig leder skal innen 30. september sende
Revisjonsretten et svar på dens merknader.
Svaret skal også sendes til styret og Kommi
sjonen.
Daglig leder skal framlegge for Europaparla
mentet, på anmodning fra dette, alle opplysnin
ger som er nødvendige for at framgangsmåten
for meddelelse av ansvarsfrihet for det aktuelle
regnskapsåret skal kunne gjennomføres på en
tilfredsstillende måte, som fastsatt i artikkel
146 nr. 3 i finansreglementet.
Europaparlamentet skal etter anbefaling fra
Rådet, som skal treffe sin beslutning med kva
lifisert flertall, før 15. mai i år N + 2 meddele
Myndigheten ansvarsfrihet for gjennomførin
gen av budsjettet, som omfatter inntekter fra
Den europeiske unions alminnelige budsjett
og vedkommende myndigheter, for år N.

Artikkel 65
Finansielle regler
De finansielle reglene som får anvendelse på Myn
digheten, skal vedtas av styret etter samråd med
Kommisjonen. De kan ikke avvike fra kommi
sjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 av
19. november 2002 om det finansielle rammere
glement for organene nevnt i artikkel 185 i råds
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om
finansreglementet som får anvendelse på De euro
peiske fellesskaps alminnelige budsjett41, med

mindre Myndighetens drift særlig krever dette og
Kommisjonen på forhånd har gitt sitt samtykke.
Artikkel 66
Bedrageribekjempelse
1. For å bekjempe bedrageri, korrupsjon og
annen ulovlig virksomhet får forordning (EF)
nr. 1073/1999 ubegrenset anvendelse på Myn
digheten.
2. Myndigheten skal tiltre den tverrinstitusjo
nelle avtalen om interne undersøkelser som
foretas av Det europeiske kontor for bedrager
ibekjempelse (OLAF), og umiddelbart vedta
egnede bestemmelser som får anvendelse på
Myndighetens personale.
3. I beslutningene om finansiering samt de avta
lene og gjennomføringsverktøyene som følger
av slike beslutninger, skal det uttrykkelig fast
settes at Revisjonsretten og OLAF om nødven
dig kan foreta kontroller på stedet av
mottakerne av utbetalinger fra Myndigheten
og av de ansatte som har ansvar for å fordele
dem.
Kapittel VII
Alminnelige bestemmelser
Artikkel 67
Privilegier og immunitet
Protokollen (nr. 7) om Den europeiske unions pri
vilegier og immunitet, som er vedlagt traktaten
om Den europeiske union og TEUV, får anven
delse på Myndigheten og dens personale.
Artikkel 68
Personale
1. Tjenestemannsvedtektene, tjenestevilkårene
for andre ansatte og reglene som er vedtatt i
fellesskap av Unionens institusjoner med hen
blikk på anvendelse av disse vedtektene og vil
kårene, får anvendelse på Myndighetens per
sonale, herunder dens daglige leder og leder.
2. Styret skal i samråd med Kommisjonen vedta
de nødvendige gjennomføringsreglene i sam
svar med artikkel 110 i tjenestemannsvedtek
tene.
3. Myndigheten skal med hensyn til sitt perso
nale utøve den myndighet som er gitt ansettel
sesmyndigheten i henhold til tjenestemanns
vedtektene, og som er gitt den myndighet som
41
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har rett til å inngå avtaler i henhold til tjeneste
vilkårene for andre ansatte.
4. Styret skal vedta bestemmelser som gjør det
mulig for medlemsstatene å låne ut nasjonale
sakkyndige til Myndigheten.
Artikkel 69
Myndighetens ansvar
1. Med hensyn til ansvar utenfor kontraktsfor
hold skal Myndigheten, i samsvar med de
alminnelige rettsprinsipper som er felles for
medlemsstatenes rettssystemer, erstatte den
skade som Myndigheten eller dens personale
volder i tjenesten. Den europeiske unions
domstol skal ha myndighet til å avgjøre tvister
om erstatning for slike skader.
2. De ansattes personlige økonomiske ansvar og
disiplinæransvar overfor Myndigheten skal
være underlagt de relevante bestemmelsene
som får anvendelse på Myndighetens perso
nale.

form, slik at de enkelte finansinstitusjonene
ikke kan identifiseres.
Forpliktelsen i henhold til nr. 1 og første
ledd i dette nummer skal heller ikke hindre
Myndigheten og de nasjonale tilsynsmyndig
hetene i å bruke opplysningene med henblikk
på gjennomføring av rettsaktene nevnt i artik
kel 1 nr. 2, særlig ved rettslige framgangsmåter
for vedtakelse av beslutninger.
3. Nr. 1 og 2 skal ikke hindre Myndigheten i å
utveksle opplysninger med nasjonale tilsyns
myndigheter i samsvar med denne forordning
og annet unionsregelverk som gjelder for
finansinstitusjoner.
Disse opplysningene skal være underlagt
taushetsplikten nevnt i nr. 1 og 2. Myndigheten
skal i sin interne forretningsorden fastsette
hvordan fortrolighetsreglene nevnt i nr. 1 og 2
skal gjennomføres i praksis.
4. Myndigheten skal anvende kommisjonsbeslut
ning 2001/844/EF/EKSF, Euratom av 29.
november 2001 om endring av Kommisjonens
forretningsorden42.

Artikkel 70
Taushetsplikt

Artikkel 71

1. Medlemmene av tilsynsstyret og styret, daglig
leder og Myndighetens personale, herunder
tjenestemenn utlånt av medlemsstatene på
midlertidig grunnlag og alle andre personer
som utfører oppgaver for Myndigheten i henhold til avtale, skal omfattes av kravet om taus
hetsplikt i henhold til artikkel 339 i TEUV og
de relevante bestemmelsene i unionsregelver
ket, selv etter at tjenesten er avsluttet.
Artikkel 16 i tjenestemannsvedtektene får
anvendelse på dem.
I samsvar med tjenestemannsvedtektene
skal personalet, også etter at tjenesten er
avsluttet, utvise integritet og skjønn med hensyn til å påta seg visse verv eller motta visse for
deler.
Verken medlemsstatene, Unionens institu
sjoner eller organer eller noe annet offentlig
eller privat organ skal forsøke å påvirke hvor
dan Myndighetens personale utfører sine opp
gaver.
2. Uten at det berører saker som omfattes av
strafferetten, innebærer taushetsplikten at
ingen fortrolige opplysninger som mottas i
embets medfør av personer nevnt i nr. 1, kan
gis videre til noen annen person eller myndig
het, unntatt i en summarisk eller sammenfattet

Vern av personopplysninger
Denne forordning berører ikke medlemsstatenes
forpliktelser ved behandling av personopplysnin
ger i henhold til direktiv 95/46/EF eller Myndig
hetens forpliktelser ved behandling av personopp
lysninger i henhold til forordning (EF) nr. 45/
2001, når de utfører sine oppgaver.
Artikkel 72
Dokumentinnsyn
1. Forordning (EF) nr. 1049/2001 får anvendelse
på dokumenter som er i Myndighetens besit
telse.
2. Innen 31. mai 2011 skal styret vedta praktiske
tiltak for anvendelse av forordning (EF) nr.
1049/2001.
3. Beslutninger som Myndigheten treffer i henhold til artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1049/
2001, kan innklages for Ombudsmannen eller
eventuelt for Den europeiske unions domstol,
etter en klage til klageinstansen, i samsvar
med vilkårene fastsatt i henholdsvis artikkel
228 og 263 i TEUV.
42
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Artikkel 73
Språkordning
1. Rådsforordning nr. 1 om fastsettelse av
reglene for bruk av språk for Det europeiske
økonomiske fellesskap43 får anvendelse på
Myndigheten.
2. Styret skal treffe beslutning om Myndighetens
interne språkordning.
3. Oversettelsestjenestene som er nødvendige
for Myndighetens arbeid, skal utføres av Over
settelsessenteret for Den europeiske unions
organer.
Artikkel 74
Vertsstatsavtale
De nødvendige ordningene med hensyn til lokaler
for Myndigheten i den medlemsstat der Myndig
heten har sitt hjemsted, og det utstyr som nevnte
medlemsstat skal stille til rådighet, samt de sær
lige regler som i nevnte medlemsstat får anven
delse på daglig leder, medlemmene av styret,
Myndighetens personale og deres familiemedlem
mer, skal fastsettes i en vertsstatsavtale som etter
godkjenning i styret skal inngås mellom Myndig
heten og nevnte medlemsstat.
Nevnte medlemsstat skal sikre best mulige vil
kår for Myndighetens virksomhet, herunder fler
språklig skoleundervisning med et europeisk innhold og hensiktsmessige transportforbindelser.
Artikkel 75
Tredjestaters deltaking
1. Tredjestater som har inngått avtaler med Unio
nen som innebærer at de har innført og anven
der unionsretten innenfor Myndighetens
ansvarsområder som nevnt i artikkel 1 nr. 2,
kan delta i Myndighetens arbeid.
2. Myndigheten kan samarbeide med statene
nevnt i nr. 1 som anvender lovgivning som er
anerkjent som likeverdig innenfor de av Myn
dighetens ansvarsområder som er nevnt i
artikkel 1 nr. 2, som fastsatt i internasjonale
avtaler inngått med Unionen i samsvar med
artikkel 216 i TEUV.
3. I de relevante bestemmelsene i avtalene nevnt
i nr. 1 og 2 skal det opprettes ordninger som
særlig gjelder arten og omfanget av samt vilkå
rene for deltaking i Myndighetens arbeid for
statene nevnt i nr.1, herunder bestemmelser
om finansielle bidrag og personale. Slike ord
43
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ninger kan omhandle representasjon som
observatør i tilsynsstyret, men skal sikre at
disse statene ikke deltar i drøftinger som gjel
der enkelte finansinstitusjoner, med mindre
statene har direkte interesser i spørsmålet
som behandles.
Kapittel VIII
Overgangs- og sluttbestemmelser
Artikkel 76
Forberedende tiltak
1. Etter at denne forordning er trådt i kraft og før
Myndigheten er opprettet, skal Den euro
peiske banktilsynskomité (CEBS) ha et nært
samarbeid med Kommisjonen for å forberede
erstatningen av CEBS med Myndigheten.
2. Når Myndigheten er opprettet, skal Kommisjo
nen ha ansvar for opprettelsen av administra
sjonen og den innledende administrative
virksomheten inntil Myndigheten har utpekt
en daglig leder.
For dette formål og fram til daglig leder til
trer sin stilling etter å ha blitt utnevnt av tilsyns
styret i samsvar med artikkel 51, kan Kommi
sjonen utpeke en tjenestemann som midlerti
dig skal utføre daglig leders oppgaver. Denne
perioden skal ikke være lenger enn det tids
rommet som er nødvendig for å utnevne en
daglig leder for Myndigheten.
Den midlertidige daglige lederen kan god
kjenne alle betalinger som er dekket av bevilg
ninger i Myndighetens budsjett, etter godkjen
ning fra styret, og kan inngå avtaler, herunder
arbeidsavtaler, når Myndighetens stillingsplan
er vedtatt.
3. Nr. 1 og 2 berører ikke tilsynsstyrets eller sty
rets myndighet.
4. Myndigheten skal betraktes som CEBS'
rettsetterfølger. Senest på den datoen Myndig
heten opprettes, skal alle CEBS' eiendeler og
forpliktelser og alle dens transaksjoner som
ikke er avsluttet, automatisk overføres til Myn
digheten. CEBS skal utarbeide en oppstilling
som viser den avsluttende situasjonen med
hensyn til eiendeler og forpliktelser på overfø
ringsdagen. Denne oppstillingen skal revide
res og godkjennes av CEBS og Kommisjonen.
Artikkel 77
Overgangsbestemmelser for personalet
1. Som unntak fra artikkel 68 skal alle arbeids
avtaler og avtaler om utlån av personale som
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er inngått av CEBS eller dens sekretariat og er
gyldige 1. januar 2011, oppfylles inntil de utlø
per. De kan ikke forlenges.
2. Alle ansatte med avtale som nevnt i nr. 1 skal
gis mulighet til å inngå avtale om midlertidig
ansettelse i henhold til artikkel 2 bokstav a) i
tjenestevilkårene for andre ansatte på de for
skjellige lønnstrinnene som fastsatt i Myndig
hetens stillingsplan.
For å kontrollere kvalifikasjoner, innsats og
integritet hos dem som skal ansettes, skal den
myndighet som er bemyndiget til å inngå
arbeidsavtaler, etter denne forordnings ikraft
tredelse gjennomføre en intern utvelging
begrenset til ansatte som har inngått avtale
med CEBS eller dens sekretariat. Framgangs
måten for intern utvelging skal ta fullt hensyn
til de ferdighetene og erfaringene som den
enkelte har utvist ved utførelsen av sine opp
gaver forut for ansettelsen.
3. Avhengig av arten og nivået av de funksjonene
som skal utføres, skal godkjente søkere tilbys
avtale om midlertidig ansettelse med en løpe
tid som tilsvarer minst den tid som gjenstår i
henhold til den foregående avtalen.
4. Relevant nasjonal lovgivning om arbeidsavta
ler og andre relevante dokumenter får fortsatt
anvendelse på ansatte med tidligere arbeidsav
taler som velger ikke å søke om avtale om mid
lertidig ansettelse, eller som ikke tilbys en
avtale om midlertidig ansettelse i samsvar med
nr. 2.
Artikkel 78
Nasjonale bestemmelser
Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige
tiltak for å sikre effektiv gjennomføring av denne
forordning.
Artikkel 79
Endringer
Beslutning nr. 716/2009/EF endres ved at CEBS
utgår fra listen over støttemottakere fastsatt i
avsnitt B i vedlegget til nevnte beslutning.
Artikkel 80
Oppheving
Kommisjonsbeslutning 2009/78/EF om nedset
telse av Den europeiske banktilsynskomité opp
heves med virkning fra 1. januar 2011.

Artikkel 81
Gjennomgåelse
1. Innen 2. januar 2014 og deretter hvert tredje år
skal Kommisjonen offentliggjøre en generell
rapport om de erfaringene som er gjort som et
resultat av Myndighetens virksomhet og fram
gangsmåtene fastsatt i denne forordning. I rap
porten skal det blant annet foretas en
vurdering av
a) graden av tilnærming som vedkommende
myndigheter har oppnådd når det gjelder
tilsynspraksis:
i) tilnærming av vedkommende myndig
heters funksjonelle uavhengighet og av
standarder som tilsvarer standardene
for foretaksstyring,
ii) Myndighetens upartiskhet, objektivitet
og selvstendighet,
b) tilsynskollegienes virkemåte,
c) framskritt som er gjort i retning av tilnær
ming innenfor forebygging, håndtering og
løsning av kriser, herunder Unionens finan
sieringsordninger,
d) Myndighetens rolle med hensyn til system
risiko,
e) anvendelsen av beskyttelsesklausulen i
artikkel 38,
f) anvendelsen av den juridisk bindende meg
lingsrollen fastsatt i artikkel 19.
2. Rapporten nevnt i nr. 1 skal også inneholde en
vurdering av om
a) det er hensiktsmessig å fortsette med sepa
rat tilsyn med bankvirksomhet, forsikring,
tjenestepensjoner, verdipapir- og finans
markeder,
b) det er hensiktsmessig at tilsynsvirksomhet
og overholdelse av atferdsregler overvåkes
hver for seg eller av samme tilsynsmyndig
het,
c) det er hensiktsmessig å forenkle og styrke
ESFS' struktur for å øke sammenhengen
mellom makro- og mikroplan og mellom de
europeiske tilsynsmyndighetene,
d) utviklingen av ESFS er forenlig med den
globale utviklingen,
e) det er tilstrekkelig allsidighet og kompe
tanse i ESFS,
f) ansvarligheten og gjennomsiktigheten er
tilstrekkelig når det gjelder kravene til
offentliggjøring,
g) Myndigheten har tilstrekkelige ressurser
til å ivareta sitt ansvar,
h) det er hensiktsmessig å opprettholde Myn
dighetens hjemsted eller om de europeiske
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tilsynsmyndighetene bør flyttes til et felles
hjemsted for å øke samordningen dem
imellom.
3. Når det gjelder spørsmålet om direkte tilsyn
med institusjoner eller infrastrukturer på
felleseuropeisk plan, skal Kommisjonen utar
beide en årsrapport om hvorvidt det er hen
siktsmessig
å
overlate
ytterligere
tilsynsoppgaver på dette området til Myndig
heten.
4. Rapporten og eventuelle tilknyttede forslag
skal ved behov videresendes til Europaparla
mentet og Rådet.
Artikkel 82
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. januar 2011, med
unntak av artikkel 76 og artikkel 77 nr. 1 og 2,
som får anvendelse fra den dag denne forordning
trer i kraft.
Myndigheten skal opprettes 1. januar 2011.
Denne forordning er bindende i alle deler og
kommer direkte til anvendelse i alle medlems
stater.
Utferdiget i Strasbourg, 24. november 2010.
For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

O. CHASTEL

President

Formann
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Vedlegg 1

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/2010
av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk
tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for
forsikring og tjenestepensjoner), om endring av beslutning
nr. 716/2009/EF og om oppheving
av kommisjonsbeslutning 2009/79/EF
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 114,
under henvisning til forslag fra Europakommi
sjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank1,
under henvisning til uttalelse fra Den euro
peiske økonomiske og sosiale komité2,
etter den ordinære regelverksprosessen3 og
ut fra følgende betraktninger:
(1) Finanskrisen i 2007 og 2008 avdekket store
mangler ved tilsynet med finansinstitusjoner
og -markeder, både i enkelttilfeller og når det
gjelder finanssystemet som helhet. Nasjonale
tilsynsmodeller har ikke holdt følge med den
finansielle globaliseringen og utviklingen i de
integrerte og sammenvevde europeiske
finansmarkedene, der mange finansinstitusjo
ner driver grensekryssende virksomhet. Kri
sen avdekket mangler på områdene samar
beid, samordning, ensartet anvendelse av uni
onsretten og tillit mellom nasjonale tilsyns
myndigheter.
(2) Både før og under finanskrisen oppfordret
Europaparlamentet til en endring i retning av
et mer integrert europeisk tilsyn for å sikre
virkelig like vilkår for alle aktører på unionsplan, og for å gjenspeile den økte integrasjo
nen av finansmarkedene i Unionen (i sine
resolusjoner av 13. april 2000 om kommisjons

meldingen om gjennomføring av ramme
bestemmelsene for finansmarkedene: en
handlingsplan4, av 21. november 2002 om til
synsregler i Den europeiske union5, av 11. juli
2007 om politikken for finansielle tjenester
(2005–2010) – hvitbok6, av 23. september
2008 med anbefalinger til Kommisjonen om
hedgefond og privat egenkapital7 og av 9.
oktober 2008 med anbefalinger til Kommisjo
nen om oppfølging av Lamfalussy-prosessen:
framtidig tilsynsstruktur8, og i sine holdnin
ger av 22. april 2009 om det endrede forslaget
til et europaparlaments- og rådsdirektiv om
adgangen til å starte og utøve virksomhet
innen forsikring og gjenforsikring (Solvens
II)9 og av 23. april 2009 om forslag til en euro
paparlaments- og rådsforordning om kre
dittvurderingsbyråer10).
(3) I november 2008 ga Kommisjonen en høy
nivågruppe ledet av Jacques de Larosière i
oppgave å utarbeide anbefalinger for hvordan
den europeiske tilsynsordningen kunne styr
kes for å gi borgerne et bedre vern og gjen
oppbygge tilliten til finanssystemet. I sin slutt
rapport, som ble framlagt 25. februar 2009
(«de Larosière-rapporten»), anbefalte høy
nivågruppen at rammereglene for tilsynet
styrkes for å redusere faren for og alvorlig
heten av framtidige finanskriser. Den anbe
falte reformer av strukturen for tilsynet med
finanssektoren i Unionen. Gruppen konklu
4

1
2
3

EUT C 13 av 20.1.2010, s. 1.
Uttalelse avgitt 22. januar 2010 (ennå ikke offentliggjort i
EUT).
Europaparlamentets holdning av 22. september 2010 (ennå
ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 17. novem
ber 2010.

5
6
7
8
9
10

EUT C 40 av 7.2.2001, s. 453.
EUT C 25 E av 29.1.2004, s. 394.
EUT C 175 E av 10.7.2008, s. 392.
EUT C 8 E av 14.1.2010, s. 26.
EUT C 9 E av 15.1.2010, s. 48.
EUT C 184 E av 8.7.2010, s. 214.
EUT C 184 E av 8.7.2010, s. 292.
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derte også med at det bør opprettes et euro
peisk finanstilsynssystem bestående av tre
europeiske tilsynsmyndigheter, en for bank
sektoren, en for verdipapirsektoren og en for
forsikrings- og tjenestepensjonssektoren, og
anbefalte at det opprettes et europeisk råd for
systemrisiko. Rapporten anga hvilke reformer
de sakkyndige mente var nødvendige, og som
det umiddelbart burde iverksettes arbeid
med.
(4) I sin melding av 4. mars 2009 med tittelen
«Driving European Recovery» foreslo Kom
misjonen å framlegge utkast til regelverk for
opprettelse av et europeisk finanstilsynssys
tem og et europeisk råd for systemrisiko. I sin
melding av 27. mai 2009 om europeisk finans
tilsyn beskrev Kommisjonen nærmere hvor
dan strukturen i et slikt nytt tilsynssystem vil
kunne være, basert på de viktigste konklusjo
nene i de Larosière-rapporten.
(5) Det europeiske råd bekreftet i sine konklusjo
ner av 19. juni 2009 at et europeisk finanstil
synssystem bestående av tre nye europeiske
tilsynsmyndigheter bør opprettes. Systemet
bør ta sikte på å oppgradere kvaliteten og
samsvaret i nasjonalt tilsyn, styrke tilsynet
med konserner som driver grensekryssende
virksomhet, og innføre et felles europeisk
regelverk for alle finansinstitusjoner i det
indre marked. Rådet understreket at de euro
peiske tilsynsmyndighetene også bør ha myn
dighet til å føre tilsyn med kredittvurderings
byråer, og oppfordret Kommisjonen til å utar
beide konkrete forslag til hvordan det euro
peiske finanstilsynssystem kan spille en bety
delig rolle i krisesituasjoner, samtidig som
det la vekt på at beslutninger truffet av de
europeiske tilsynsmyndighetene ikke bør
berøre
medlemsstatenes
finanspolitiske
ansvar.
(6) Den finansielle og økonomiske krisen har
skapt reelle og alvorlige risikoer for finanssy
stemets stabilitet og det indre markeds virke
måte. Å gjenopprette og opprettholde et sta
bilt og pålitelig finanssystem er en absolutt
forutsetning for å bevare tilliten til og sam
menhengen i det indre marked og dermed
bevare og forbedre vilkårene for et fullstendig
integrert og velfungerende indre marked for
finansielle tjenester. Dypere, mer integrerte
finansmarkeder gir dessuten bedre mulighet
for finansiering og spredning av risiko og
bidrar dermed til å forbedre økonomienes
evne til å absorbere sjokk.

(7) Unionen har nådd grensen for hva som kan
oppnås ut fra de europeiske tilsynskomitee
nes nåværende status. Unionen kan ikke len
ger akseptere en situasjon der det ikke finnes
noen ordning som sikrer at nasjonale tilsyns
myndigheter treffer de best mulige beslutnin
gene for tilsyn med finansinstitusjoner som
driver grensekryssende virksomhet, der sam
arbeidet og utvekslingen av opplysninger
mellom nasjonale tilsynsmyndigheter er util
strekkelig, der nasjonale myndigheters felles
tiltak krever kompliserte ordninger for å ta
hensyn til lappeteppet av regulerings- og til
synskrav, der nasjonale løsninger som oftest
er den eneste gjennomførbare løsningen på
problemer på unionsplan, og der det finnes
ulike tolkninger av samme lovtekst. Det euro
peiske finanstilsynssystem (heretter kalt
«ESFS») bør utformes slik at disse manglene
utbedres og at det innføres et system som er i
tråd med målet om et stabilt indre marked for
finansielle tjenester i Unionen, der nasjonale
tilsynsmyndigheter inngår i et sterkt unions
nettverk.
(8) ESFS bør være et integrert nettverk av nasjo
nale tilsynsmyndigheter og tilsynsmyndig
heter på unionsplan der det daglige tilsynet
overlates til nasjonale tilsynsmyndigheter.
Økt harmonisering og ensartet anvendelse av
regelverket for finansinstitusjoner og -marke
der bør oppnås i hele Unionen. I tillegg til
Den europeiske tilsynsmyndighet (Den euro
peiske tilsynsmyndighet for forsikring og tje
nestepensjoner) (heretter kalt «Myndighe
ten») bør det opprettes en europeisk tilsyns
myndighet (Den europeiske banktilsynsmyn
dighet) og en europeisk tilsynsmyndighet
(Den europeiske verdipapir- og markedstil
synsmyndighet) samt en felleskomité for de
europeiske tilsynsmyndighetene (heretter
kalt «Felleskomiteen»). Et europeisk råd for
systemrisiko (heretter kalt «ESRB») bør
inngå som en del av ESFS når det gjelder opp
gavene fastsatt i denne forordning og i euro
paparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
1092/201011.
(9) De europeiske tilsynsmyndighetene bør
erstatte Den europeiske banktilsynskomité
nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2009/78/
EF12, Den europeiske tilsynskomité for for
sikring og tjenestepensjoner nedsatt ved kom
misjonsbeslutning 2009/79/EF13 og Komi
11
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teen av europeiske verdipapirtilsyn nedsatt
ved kommisjonsbeslutning 2009/77/EF14, og
de bør overta alle disse komiteenes oppgaver
og fullmakter, herunder videreføre pågående
arbeid og prosjekter dersom det er relevant.
Hver europeisk tilsynsmyndighets virkeom
råde bør være klart avgrenset. De europeiske
tilsynsmyndighetene bør være ansvarlige
overfor Europaparlamentet og Rådet. Når
dette ansvaret gjelder tverrsektorielle spørs
mål som er blitt samordnet gjennom Fellesko
miteen, bør de europeiske tilsynsmyndig
hetene, gjennom Felleskomiteen, ha ansvar
for denne samordningen.
(10)Myndigheten bør ha som formål å bedre det
indre markeds virkemåte, særlig ved å sikre
et høyt, effektivt og ensartet regulerings- og
tilsynsnivå, idet det tas hensyn til samtlige
medlemsstaters ulike interesser og finans
institusjonenes ulike art. Myndigheten bør
verne allmenne interesser som finanssys
temets stabilitet og markedenes og finansielle
produkters gjennomsiktighet samt verne for
sikringstakere, medlemmer av pensjonsord
ninger og begunstigede. Myndigheten bør
også forebygge tilsynsarbitrasje og sikre like
vilkår samt styrke den internasjonale samord
ningen mellom tilsynsmyndighetene til for
del for økonomien som helhet, herunder
finansinstitusjoner og andre berørte parter,
forbrukere og arbeidstakere. Dens oppgaver
bør også bestå i å fremme tilnærming av til
syn og gi råd til Unionens institusjoner på
områdene regulering av og tilsyn med forsik
ring, gjenforsikring og tjenestepensjoner og
tilhørende spørsmål som gjelder foretaks
styring, revisjon og finansiell rapportering.
Myndigheten bør også ha et visst ansvar for
eksisterende og ny finansvirksomhet.
(11)Myndigheten bør også kunne midlertidig
forby eller begrense visse former for finan
svirksomhet som truer finansmarkedenes
ordnede virkemåte og integritet eller stabilite
ten i hele eller deler av finanssystemet i Unio
nen, i de tilfellene og på de vilkårene som er
fastsatt i rettsaktene omhandlet i denne for
ordning. Dersom det i en krisesituasjon kre
ves at Myndigheten innfører et slikt midler
tidig forbud, skal den gjøre dette i samsvar
med og på de vilkår som er fastsatt i denne
forordning. I tilfeller der et midlertidig forbud
eller en midlertidig begrensning av visse for
13
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mer for finansvirksomhet får virkninger på
tvers av sektorene, bør det i sektorregelver
ket fastsettes at Myndigheten, der det er rele
vant, rådfører seg og samordner sine tiltak
med Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske banktilsynsmyndighet) og Den
europeiske tilsynsmyndighet (Den euro
peiske verdipapir- og markedstilsynsmyndig
het) gjennom Felleskomiteen.
(12)Myndigheten bør ta behørig hensyn til virk
ningen av sin virksomhet på konkurransen og
nyskapingen i det indre marked, Unionens
globale konkurranseevne, den finansielle inte
grasjonen og Unionens nye strategi for syssel
setting og vekst.
(13)For å kunne nå sine mål bør Myndigheten ha
status som juridisk person samt administrativ
og finansiell selvstendighet.
(14)På grunnlag av arbeidet i internasjonale orga
ner bør systemrisiko defineres som en risiko
for forstyrrelse av finanssystemet som kan få
alvorlige negative følger for det indre marked
og realøkonomien. Alle typer av finansformid
lere, finansmarkeder og finansielle infrastruk
turer kan til en viss grad potensielt være sys
temviktige.
(15)Grensekryssende risiko omfatter alle risikoer
som skyldes økonomisk ubalanse eller finan
siell svikt i hele eller deler av Unionen, som
kan få betydelige negative følger for transak
sjonene mellom markedsdeltakere i to eller
flere medlemsstater, for det indre markeds
virkemåte eller for de offentlige finansene i
Unionen eller en av dens medlemsstater.
(16)Den europeiske unions domstol fastslo i sin
dom av 2. mai 2006 i sak C-217/04 (Det for
ente kongerike Storbritannia og Nord-Irland
mot Europaparlamentet og Rådet for Den
europeiske union) at «intet i ordlyden i artik
kel 95 EF [nå artikkel 114 i traktaten om Den
europeiske unions virkemåte (TEUV)] tilsier
at adressatene for tiltakene vedtatt av Felles
skapets regelgiver på grunnlag av nevnte
bestemmelse, bare kan være de enkelte med
lemsstatene. Regelgiveren kan anse det for
nødvendig å sørge for at det opprettes et fel
lesskapsorgan som får ansvar for å bidra til
gjennomføringen av en harmoniseringspro
sess i situasjoner der vedtakelsen av ikke-bin
dende støtte- og rammetiltak synes egnet for
å lette ensartet gjennomføring og anvendelse
av rettsakter vedtatt med hjemmel i denne
bestemmelsen»15. Myndighetens formål og
oppgaver – å bistå vedkommende nasjonale
tilsynsmyndigheter med en konsekvent for
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tolkning og anvendelse av unionsreglene og
bidra til den finansielle stabiliteten som er
nødvendig for finansiell integrasjon – er nært
knyttet til gjeldende unionsretts mål for det
indre marked for finansielle tjenester. Myn
digheten bør derfor opprettes på grunnlag av
artikkel 114 i TEUV.
(17)Ved følgende rettsakter fastsettes oppgavene
for medlemsstatenes vedkommende myndig
heter, herunder samarbeidet dem imellom og
med Kommisjonen: europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/138/EF av 25. november
2009 om adgang til å starte og utøve virksom
het innen forsikring og gjenforsikring (Sol
vens II)16, med unntak av avdeling IV, europa
parlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF av 9.
desember 2002 om forsikringsformidling17,
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/41/
EF av 3. juni 2003 om virksomhet i og tilsyn
med tjenestepensjonsforetak18, europaparla
ments- og rådsdirektiv 2002/87/EF av 16.
desember 2002 om utvidet tilsyn med kreditt
institusjoner, forsikringsforetak og investe
ringsforetak i et finansielt konglomerat19,
rådsdirektiv 64/225/EØF av 25. februar 1964
om opphevelse av restriksjoner på etable
ringsadgangen og adgangen til å yte tjenester
innen gjenforsikring og retrocesjon20, første
rådsdirektiv av 24. juli 1973 om samordning
av lover og forskrifter om adgang til å starte
og utøve virksomhet innen direkte forsikring
med unntak av livsforsikring21, rådsdirektiv
av 24. juli 1973 om opphevelse av restriksjo
ner på etableringsadgangen innen direkte for
sikring med unntak av livsforsikring22, råds
direktiv av 29. juni 1976 om endring av direk
tiv 73/239/EØF om samordning av lover og
forskrifter om adgang til å starte og utøve
virksomhet innen direkte forsikring med unn
tak av livsforsikring23,rådsdirektiv av 30. mai
1978 om samordning av lover og forskrifter
om koassuransevirksomhet i Fellesskapet24,
rådsdirektiv av 10. desember 1984 om endring, særlig angående turistassistanse, av før
15
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ste direktiv (73/239/EØF) om samordning av
lover og forskrifter om adgang til å starte og
utøve virksomhet innen direkte forsikring
med unntak av livsforsikring25, rådsdirektiv
av 22. juni 1987 om samordning av lover og
forskrifter om rettshjelpsforsikring26, annet
rådsdirektiv av 22. juni 1988 om samordning
av lover og forskrifter om direkte forsikring
med unntak av livsforsikring, om fastsettelse
av bestemmelser for å lette den faktiske utøv
else av adgang til å yte tjenester27, rådsdirek
tiv 92/49/EØF av 18. juni 1992 om samord
ning av lover og forskrifter om direkte forsik
ring med unntak av livsforsikring og om endring av direktiv 73/239/EØF og 88/357/EØF
(tredje direktiv om annen forsikring enn livs
forsikring)28, europaparlaments- og råds
direktiv 98/78/EF av 27. oktober 1998 om
utvidet tilsyn med forsikringsforetak som er
del av en forsikringsgruppe29, europaparla
ments- og rådsdirektiv 2001/17/EF av 19.
mars 2001 om sanering og avvikling av for
sikringsforetak30, europaparlaments- og råds
direktiv 2002/83/EF av 5. november 2002 om
livsforsikring31 og europaparlaments- og råds
direktiv 2005/68/EF av 16. november 2005
om gjenforsikring32. Med hensyn til tjeneste
pensjonsforetak bør Myndighetens tiltak
imidlertid ikke berøre nasjonal sosial- og
arbeidsrett.
(18)Gjeldende unionsregelverk som regulerer
virkeområdet for denne forordning, omfatter
også relevante deler av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005
om tiltak for å hindre at det finansielle system
brukes til hvitvasking av penger og finansier
ing av terrorisme33 og europaparlaments- og
rådsdirektiv 2002/65/EF av 23. september
2002 om fjernsal av finansielle tenester til for
brukarar34.
(19)Det er ønskelig at Myndigheten bidrar til vur
deringen av behovet for et europeisk nettverk
av nasjonale forsikringsgarantiordninger som
er tilstrekkelig finansiert og harmonisert.
25
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(20)I samsvar med erklæringen (nr. 39) til artik
kel 290 i traktaten om Den europeiske unions
virkemåte (TEUV), som er vedlegg til sluttak
ten fra regjeringskonferansen som vedtok
Lisboa-traktaten, krever utarbeidingen av tek
niske reguleringsstandarder bistand fra tek
nisk sakkyndige i en form som er særegen for
området finansielle tjenester. Det er nødven
dig å gi Myndigheten mulighet til å stille slik
sakkunnskap til rådighet også i forbindelse
med standarder eller deler av standarder som
ikke bygger på et utkast til teknisk standard
som Myndigheten selv har utarbeidet.
(21)Det er behov for å innføre et effektivt instru
ment for å fastsette harmoniserte tekniske
reguleringsstandarder for finansielle tjenester
for å sikre, gjennom ett enkelt regelverk, like
vilkår og tilstrekkelig vern av forsikringsta
kere, medlemmer av pensjonsordninger og
andre begunstigede i hele Unionen. Ettersom
Myndigheten er et organ med svært spesiali
sert sakkunnskap, er det effektivt og hensikts
messig at den, på de områdene som er fast
lagt i unionsretten, utarbeider utkast til tek
niske reguleringsstandarder som ikke inne
bærer politiske valg.
(22)Kommisjonen bør godkjenne disse utkastene
til tekniske reguleringsstandarder ved hjelp
av delegerte rettsakter i henhold til artikkel
290 i TEUV for å gi dem bindende retts
virkning. De bør kunne endres bare under
svært
begrensede
og
ekstraordinære
omstendigheter ettersom Myndigheten er
den aktøren som er i nær kontakt med og
som best kjenner finansmarkedenes daglige
virkemåte. Utkast til tekniske regulerings
standarder bør endres dersom de er uforen
lige med unionsretten, ikke overholder for
holdsmessighetsprinsippet eller strider mot
de grunnleggende prinsippene for det indre
marked for finansielle tjenester slik disse
kommer til uttrykk i gjeldende unionsregel
verk for finansielle tjenester. Kommisjonen
bør ikke endre innholdet i utkastene til tek
niske reguleringsstandarder som Myndighe
ten har utarbeidet, uten forutgående samord
ning med Myndigheten. For å sikre en smidig
og rask vedtakelse av disse standardene bør
det fastsettes en frist for Kommisjonens
beslutning om å godkjenne utkastene til tek
niske reguleringsstandarder.
(23)I betraktning av Myndighetens tekniske sak
kunnskap på de områdene der det bør utar
beides tekniske reguleringsstandarder, bør
det tas hensyn til Kommisjonens uttalte hen

sikt om som regel å gjøre bruk av utkastene
til tekniske reguleringsstandarder som Myn
digheten framlegger for den, med sikte på
vedtakelse av de tilsvarende delegerte retts
akter. I de tilfellene der Myndigheten ikke
framlegger et utkast til en teknisk regule
ringsstandard innenfor fristene fastsatt i den
aktuelle rettsakten, bør det sikres at resultatet
av utøvelsen av den delegerte myndigheten
faktisk oppnås, og at beslutningsprosessen
forblir effektiv. Derfor bør Kommisjonen i
slike tilfeller ha myndighet til å vedta tekniske
reguleringsstandarder dersom det ikke fore
ligger et utkast fra Myndigheten.
(24)Kommisjonen bør også gis myndighet til å
vedta tekniske gjennomføringsstandarder ved
hjelp av gjennomføringsrettsakter i henhold
til artikkel 291 i TEUV.
(25)På områder som ikke omfattes av tekniske
regulerings- eller gjennomføringsstandarder,
bør Myndigheten ha myndighet til å utstede
retningslinjer og anbefalinger om anvendel
sen av unionsretten. For å sikre gjennomsik
tighet og forbedre de nasjonale tilsynsmyn
dighetenes overholdelse av disse retningslin
jene og anbefalingene, bør det være mulig for
Myndigheten å offentliggjøre årsakene til at
tilsynsmyndighetene ikke har overholdt disse
retningslinjene og anbefalingene.
(26)Å sikre en korrekt og fullstendig anvendelse
av unionsretten er en grunnleggende forutset
ning for finansmarkedenes integritet, gjen
nomsiktighet, effektivitet og ordnede virke
måte, for finanssystemets stabilitet og for nøy
trale konkurransevilkår for finansinstitusjo
nene i Unionen. Det bør derfor innføres en
ordning som Myndigheten kan bruke i tilfelle
uriktig eller utilstrekkelig anvendelse av uni
onsretten, som utgjør et brudd på denne.
Denne ordningen bør få anvendelse på områ
der der det i unionsretten er fastsatt klare og
ubetingede forpliktelser.
(27)For å muliggjøre reaksjoner som står forhold
til alvoret i tilfelle uriktig eller utilstrekkelig
anvendelse av unionsretten, bør en tretrinns
ordning få anvendelse. Som et første trinn bør
Myndigheten ha myndighet til å utføre gran
sking dersom det påstås at nasjonale myndig
heter i forbindelse med utøvelsen av sitt tilsyn
anvender unionsretten på en uriktig eller util
strekkelig måte, og disse bør avsluttes med
en anbefaling. Som et andre trinn, dersom
vedkommende nasjonale myndighet ikke føl
ger anbefalingen, bør Kommisjonen ha myn
dighet til å avgi en formell uttalelse som tar
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hensyn til Myndighetens anbefaling, og kreve
at vedkommende myndighet treffer de nød
vendige tiltak for å sikre overholdelse av uni
onsretten.
(28)I ekstraordinære situasjoner der den berørte
vedkommende myndighet vedvarende unnla
ter å gjennomføre tiltak, bør Myndigheten
som et tredje og siste trinn ha myndighet til å
treffe beslutninger som rettes til den enkelte
finansinstitusjon. Denne myndigheten bør
være begrenset til ekstraordinære omstendig
heter der en vedkommende myndighet ikke
følger den formelle uttalelsen som ble rettet
til den, og der unionsretten får direkte anven
delse på finansinstitusjoner i henhold til gjel
dende eller framtidige unionsforordninger.
(29)Alvorlige trusler mot finansmarkedenes ord
nede virkemåte og integritet eller finans
systemets stabilitet i Unionen krever raske og
samordnede tiltak på unionsplan. Myndighe
ten bør derfor kunne kreve at nasjonale til
synsmyndigheter treffer bestemte tiltak for å
bringe en krisesituasjon til opphør. Myndig
heten til å avgjøre om det foreligger en krise
situasjon, bør gis Rådet, etter en anmodning
fra en av de europeiske tilsynsmyndighetene,
Kommisjonen eller ESRB.
(30)Myndigheten bør kunne kreve at nasjonale til
synsmyndigheter treffer et bestemt tiltak for å
bringe en krisesituasjon til opphør. Tiltaket
som treffes av Myndigheten i den forbindelse,
bør ikke berøre Kommisjonens myndighet i
henhold til artikkel 258 i TEUV til å innlede
traktatbruddsbehandling mot den medlems
stat hvis tilsynsmyndighet har unnlatt å treffe
et slikt tiltak, eller Kommisjonens rett i slike
situasjoner til å treffe midlertidige tiltak i henhold til rettergangsordningen for Den euro
peiske unions domstol. Det bør heller ikke
berøre det ansvar som nevnte medlemsstat
kan pådra seg i samsvar med rettspraksis ved
Den europeiske unions domstol, dersom dens
tilsynsmyndigheter unnlater å treffe de tiltak
som Myndigheten krever.
(31)For å sikre et formålstjenlig og effektivt tilsyn
og en avveid vurdering av de standpunktene
som inntas av vedkommende myndigheter i
de ulike medlemsstatene, bør Myndigheten
med bindende virkning kunne løse tvister
mellom disse vedkommende myndighetene i
grensekryssende situasjoner, også innenfor
tilsynskollegiene. Det bør innføres en meg
lingsfase der vedkommende myndigheter kan
komme til enighet. Myndigheten bør ha myn
dighet når det gjelder tvister om framgangs

måten eller innholdet i et tiltak, eller når en
vedkommende myndighet i en medlemsstat
unnlater å treffe tiltak i tilfellene angitt i de
rettslig bindende unionsrettsaktene nevnt i
denne forordning. I en slik situasjon bør en av
de berørte tilsynsmyndighetene ha rett til å
henvise saken til Myndigheten, som bør
handle i samsvar med denne forordning.
Myndigheten bør ha myndighet til å kreve at
berørte vedkommende myndigheter treffer
bestemte tiltak eller avstår fra å treffe tiltak
med sikte på å løse tvisten for å sikre at uni
onsretten overholdes, med bindende virkning
for de berørte vedkommende myndigheter.
Dersom en vedkommende myndighet ikke
etterkommer den beslutning som er rettet til
den for å avgjøre tvisten, bør Myndigheten
gis myndighet til å treffe beslutninger som
rettes direkte til finansinstitusjoner på de
områdene av unionsretten som får direkte
anvendelse på dem. Myndighet til å vedta
slike beslutninger bør gjelde bare som en
siste utvei, og da bare for å sikre korrekt og
ensartet anvendelse av unionsretten. I tilfeller
der medlemsstatenes vedkommende myndig
heter i henhold til relevant unionsregelverk
gis skjønnsmyndighet, kan beslutninger truf
fet av Myndigheten ikke erstatte utøvelsen av
denne skjønnsmyndighet i samsvar med uni
onsretten.
(32)Krisen har vist at det nåværende systemet
med samarbeid mellom nasjonale myndig
heter hvis myndighet er begrenset til de
enkelte medlemsstater, er utilstrekkelig når
det gjelder finansinstitusjoner som driver
grensekryssende virksomhet.
(33)Ekspertgruppene nedsatt av medlemsstatene
for å undersøke årsakene til krisen og fram
legge forslag til forbedring av reguleringen av
og tilsynet med finanssektoren, har bekreftet
at de nåværende ordningene ikke danner et
fornuftig grunnlag for framtidig regulering av
og tilsyn med finansinstitusjoner som driver
grensekryssende virksomhet i Unionen.
(34)Slik det understrekes i de Larosière-rappor
ten «[har vi] i hovedsak to alternativer: Det
første er «chacun pour soi», dvs. «være seg
selv nok-løsninger», det andre er et styrket,
pragmatisk, fornuftig europeisk samarbeid til
fordel for alle for å bevare en åpen verdens
økonomi. Dette vil gi åpenbare økonomiske
gevinster».
(35)Tilsynskollegiene er av stor betydning for at
tilsynet med finansinstitusjoner som driver
grensekryssende virksomhet, skal være for

188

Prop. 100 S

2015–2016

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

målstjenlig, effektivt og ensartet. Myndighe
ten bør bidra til å fremme og overvåke at til
synskollegiene virker på en formålstjenlig,
effektiv og ensartet måte, og i den forbin
delse ha en ledende rolle når det gjelder å
sikre at tilsynskollegiene virker på en ensar
tet og sammenhengende måte for finansinsti
tusjoner som driver grensekryssende virk
somhet i hele Unionen. Myndigheten bør
derfor ha rett til å delta fullt ut i tilsynskollegi
ene med sikte på å effektivisere kollegienes
virkemåte og utvekslingen av opplysninger i
tilsynskollegiene samt fremme tilnærming og
ensartethet mellom kollegiene i anvendelsen
av unionsretten. Som det framgår av de Laro
sière-rapporten «må konkurransevridning og
tilsynsarbitrasje som følge av ulik tilsyns
praksis unngås, ettersom det kan undergrave
finansiell stabilitet, blant annet ved å opp
muntre til en overføring av finansvirksomhet
til stater med mindre strengt tilsyn. Tilsyns
systemet må oppfattes som rettferdig og
balansert».
(36)Det er nødvendig med tilnærming på områ
dene forebygging, håndtering og løsning av
kriser, herunder finansieringsordninger, for å
sikre at det er mulig for offentlige myndig
heter å omstrukturere kriserammede finans
institusjoner, samtidig som virkningene av
kriser for finanssystemet, avhengigheten av
skatteyternes penger for å redde forsikrings
og gjenforsikringsforetak og bruken av offent
lige midler reduseres mest mulig, skadene på
økonomien begrenses og anvendelsen av
nasjonale omstruktureringstiltak samordnes.
I den forbindelse bør Kommisjonen kunne
anmode Myndigheten om å bidra til vurderin
gen nevnt i artikkel 242 i direktiv 2009/138/
EF, særlig med hensyn til tilsynsmyndighete
nes samarbeid innenfor tilsynskollegiene og
om kollegiene virker på en hensiktsmessig
måte, tilsynspraksis for fastsettelse av kapital
kravtillegg, vurderingen av fordelene ved å
styrke konserntilsyn og kapitalforvaltning
innenfor et konsern av forsikrings- og gjenfor
sikringsforetak, herunder mulige tiltak for å
styrke en god grensekryssende forvaltning av
forsikringskonserner, særlig med hensyn til
risikohåndtering og forvaltning av eiendeler,
og rapportering om ny utvikling og framgang
med hensyn til et sett av samordnede nasjo
nale ordninger for krisehåndtering, herunder
behovet for et system av sammenhengende
og troverdige finansieringsordninger med
hensiktsmessige finansieringsvirkemidler.

(37)I forbindelse med den pågående gjennomgå
elsen av europaparlaments- og rådsdirektiv
94/19/EF av 30. mai 1994 om innskuddsga
rantiordninger35 og europaparlaments- og
rådsdirektiv 97/9/EF av 3. mars 1997 om
erstatningsordninger for investorer36 har
Kommisjonen til hensikt å legge særlig vekt
på behovet for å sikre ytterligere harmonise
ring i hele Unionen. Når det gjelder forsi
kringssektoren, har Kommisjonen også til
hensikt å undersøke muligheten for å innføre
unionsregler som verner forsikringstakere i
tilfelle et forsikringsselskap rammes av krise.
De europeiske tilsynsmyndighetene bør spille
en viktig rolle på disse områdene og gis til
strekkelig myndighet med hensyn til det
europeiske nettverk av nasjonale forsikrings
garantiordninger.
(38)I forbindelse med tilsynsmyndighetsnett
verkets virksomhet kan det være hensikts
messig å delegere oppgaver og ansvar for å
begrense overlapping av tilsynsoppgavene,
fremme samarbeid og dermed effektivisere
tilsynsprosessen samt redusere belastningen
på finansinstitusjonene. Denne forordning
bør derfor klart utgjøre det rettslige grunnla
get for en slik delegering. Medlemsstatene
bør følge hovedregelen om at delegering bør
være tillatt, men bør kunne innføre særlige
vilkår for delegering av ansvar, for eksempel
når det gjelder opplysninger om og melding
av delegeringsordninger. Delegering av opp
gaver innebærer at oppgaver utføres av Myn
digheten eller av en annen nasjonal tilsyns
myndighet enn den ansvarlige myndighet,
mens ansvaret for tilsynsbeslutningene blir
værende hos delegerende myndighet. Ved
delegering av ansvar bør Myndigheten, eller
en nasjonal tilsynsmyndighet som ansvaret
delegeres til, kunne treffe beslutning i en til
synssak på egne vegne i stedet for på vegne
av den delegerende myndighet. Delegering
bør skje ut fra prinsippet om at tilsynsmyndig
heten overdras til en tilsynsmyndighet som
har de beste forutsetningene for å treffe tiltak
på det aktuelle området. En omfordeling av
ansvar vil være hensiktsmessig for eksempel
for å oppnå stordriftsfordeler eller av hensyn
til virkeområdet, av hensyn til sammenhen
gen i tilsynet med konserner og for best
mulig å utnytte den tekniske sakkunnskapen
hos de nasjonale tilsynsmyndighetene.
35
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Beslutninger som treffes av den ansvaret
delegeres til, bør anerkjennes av den delege
rende myndighet og av andre vedkommende
myndigheter som endelige dersom disse
beslutningene ligger innenfor delegeringens
rammer. Det relevante unionsregelverket kan
eventuelt inneholde nærmere bestemmelser
om prinsippene for omfordeling av ansvar
etter avtale.
Myndigheten bør med alle egnede midler
lette og overvåke delegeringsavtalene mellom
de nasjonale tilsynsmyndighetene. Den bør på
forhånd underrettes om planlagte delegerings
avtaler for om nødvendig å kunne avgi uttalelse
om disse. Den bør sentralisere offentliggjørin
gen av slike avtaler for å sikre at alle berørte
parter til rett tid gis lett tilgang til gjennomsik
tige opplysninger om slike avaler. Den bør fast
legge og spre beste praksis med hensyn til
delegering og delegeringsavtaler.
(39)Myndigheten bør aktivt bidra til å fremme til
nærming av tilsyn i hele Unionen med sikte
på å opprette en felles tilsynskultur.
(40)Fagfellevurderinger er et formålstjenlig og
effektivt verktøy for å fremme ensartethet
innenfor nettverket av finanstilsynsmyndig
heter. Myndigheten bør derfor utarbeide en
metodologisk ramme for slike vurderinger og
utføre dem regelmessig. Vurderingene bør
ikke bare være rettet mot tilnærming av til
synspraksis, men også mot tilsynsmyndig
hetenes evne til å oppnå tilsynsresultater av
høy kvalitet samt disse vedkommende myn
dighetenes uavhengighet. Resultatet av fagfel
levurderinger bør offentliggjøres etter sam
tykke fra vedkommende myndighet som er
gjenstand for vurderingen. I tillegg bør beste
praksis fastlegges og offentliggjøres.
(41)Myndigheten bør aktivt bidra til å fremme
samordningen av Unionens tilsynsarbeid,
særlig for å sikre finansmarkedenes ordnede
virkemåte og integritet og finanssystemets
stabilitet i Unionen. I tillegg til myndighet til å
handle i krisesituasjoner bør Myndigheten ha
ansvaret for den generelle samordningen
innenfor ESFS. Å lette utvekslingen av alle
relevante opplysninger mellom vedkom
mende myndigheter bør være en sentral del
av Myndighetens oppgaver.
(42)For å sikre finansiell stabilitet er det nødven
dig på et tidlig tidspunkt å avdekke
utviklingstendenser, mulige risikoer og sår
barhet i forbindelse med tilsyn på mikroplan,
på tvers av landegrenser og på tvers av sekto
rer. Myndigheten bør overvåke og vurdere

slik utvikling på sitt ansvarsområde og om
nødvendig underrette Europaparlamentet,
Rådet, Kommisjonen, de øvrige europeiske
tilsynsmyndighetene og ESRB regelmessig
og eventuelt ved behov. I samarbeid med
ESRB bør Myndigheten også innlede og sam
ordne stresstester i hele Unionen for å vur
dere finansinstitusjonenes motstandsdyktig
het mot ugunstig markedsutvikling, og den
skal sikre at det på nasjonalt plan ved slike
tester anvendes en metode som er så ensartet
som mulig. For å utføre sine oppgaver på en
korrekt måte bør Myndigheten gjennomføre
økonomiske analyser av markedene og
mulige følger av markedsutviklingen.
(43)I lys av globaliseringen av finansielle tjenester
og den økte betydningen av internasjonale
standarder bør Myndigheten fremme dialog
og samarbeid med tilsynsmyndigheter uten
for Unionen. Den bør gis myndighet til å
utvikle kontakter og inngå forvaltningsavta
ler med tilsynsmyndighetene og forvaltninger
i tredjestater og med internasjonale organisa
sjoner, samtidig som medlemsstatenes og
Unionens institusjoners nåværende roller og
respektive myndighet respekteres fullt ut.
Stater som har inngått avtaler med Unionen
som innebærer at de har vedtatt og anvender
unionsretten, bør kunne delta i Myndighetens
arbeid, og Myndigheten bør kunne samar
beide med tredjestater som anvender lovgiv
ning som er anerkjent som likeverdig med
Unionens.
(44)Myndigheten bør innenfor sitt ansvarsom
råde fungere som et uavhengig rådgivende
organ for Europaparlamentet, Rådet og Kom
misjonen. Med forbehold for de berørte ved
kommende myndigheters myndighet bør
Myndigheten kunne avgi uttalelse om tilsyns
vurderinger av fusjoner og erverv i henhold til
direktiv 92/49/EØF og direktiv 2002/83/EF
og 2005/68/EF, som endret ved direktiv
2007/44/EF37, i de tilfellene der nevnte direk
tiv krever samråd mellom vedkommende
myndigheter fra to eller flere medlemsstater.
(45)For å kunne utføre sine oppgaver på en effek
tiv måte bør Myndigheten ha rett til å anmode
om alle nødvendige opplysninger. For å
unngå dobbel rapporteringsplikt for finansin
37

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/44/EF av 5. sep
tember 2007 om endring av rådsdirektiv 92/49/EØF
og
direktiv 2002/83/EF, 2004/39/EF, 2005/68/EF og 2006/
48/EF med hensyn til saksbehandlingsregler og kriterier
for tilsynsmessig vurdering av overtakelse og økning av
eierandeler i finanssektoren (EUT L 247 av 21.9.2007, s. 1).
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stitusjonene bør disse opplysningene normalt
gis av de nasjonale tilsynsmyndighetene som
befinner seg nærmest finansmarkedene og 
institusjonene, og opplysningene bør ta hensyn til allerede eksisterende statistikker.
Myndigheten bør imidlertid som en siste
utvei kunne rette en behørig begrunnet
anmodning om opplysninger direkte til en
finansinstitusjon dersom en nasjonal vedkom
mende myndighet ikke leverer eller ikke kan
levere slike opplysninger til rett tid. Medlems
statenes myndigheter bør være forpliktet til å
bistå Myndigheten med å håndheve slike
direkte anmodninger. I den forbindelse er
arbeidet med felles rapporteringsformater av
avgjørende betydning. Tiltakene for innsam
ling av opplysninger bør ikke berøre den
rettslige rammen for det europeiske stati
stikksystem og Det europeiske system av
sentralbanker på statistikkområdet. Denne
forordning bør derfor verken berøre europa
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 223/
2009 av 11. mars 2009 om europeisk stati
stikk38 eller rådsforordning (EF) nr. 2533/98
av 23. november 1998 om Den europeiske
sentralbanks innsamling av statistiske opplys
ninger39.
(46)Et nært samarbeid mellom Myndigheten og
ESRB er av avgjørende betydning for at ESRB
skal kunne fungere fullt ut etter hensikten, og
for oppfølgingen av dens varsler og anbefalin
ger. Myndigheten og ESRB bør utveksle
eventuelle relevante opplysninger seg imel
lom. Opplysninger knyttet til det enkelte fore
tak bør framlegges bare etter behørig begrun
net anmodning. Når Myndigheten mottar
varsler eller anbefalinger fra ESRB rettet til
Myndigheten eller en nasjonal tilsynsmyndig
het, bør Myndigheten om nødvendig sikre
oppfølgingen.
(47)Myndigheten bør rådføre seg med berørte
parter om tekniske regulerings- eller gjen
nomføringsstandarder, retningslinjer og
anbefalinger og gi dem rimelig mulighet til å
uttale seg om de foreslåtte tiltakene. Før Myn
digheten vedtar utkast til tekniske regule
rings- eller gjennomføringsstandarder, ret
ningslinjer og anbefalinger, bør den gjennom
føre en konsekvensanalyse. Av effektivitets
hensyn bør en interessentgruppe for forsik
ring og gjenforsikring og en interessent
gruppe for tjenestepensjoner benyttes for
38
39

EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164.
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dette formål, begge med en balansert sam
mensetning av representanter for de rele
vante finansinstitusjonene som driver virk
somhet i Unionen, som representerer finans
institusjoner og foretak av ulike modeller og
størrelser, små og mellomstore bedrifter
(SMB), fagforeninger, akademikere, forbru
kere, andre private brukere av disse finans
institusjonene og representanter for relevante
yrkessammenslutninger. Disse interessent
gruppene bør fungere som et bindeledd for
andre grupper av brukere av finansielle tje
nester opprettet av Kommisjonen eller i henhold til Unionens regelverk.
(48)Medlemmer av interessentgruppene som
representerer ideelle organisasjoner eller aka
demikere, bør motta tilstrekkelig godtgjøring,
slik at personer som verken har tilstrekkelige
finansielle midler eller er representanter for
næringen, kan delta fullt ut i debatten om
finansiell regulering.
(49)Interessentgruppene bør høres av Myndig
heten og bør kunne avgi uttalelser og gi råd til
Myndigheten i spørsmål som gjelder frivillig
anvendelse på institusjoner som omfattes av
direktiv 2002/83/EF eller direktiv 2003/41/
EF.
(50)Medlemsstatene har et hovedansvar for å
samordne krisehåndteringen og bevare den
finansielle stabiliteten i krisesituasjoner,
særlig når det gjelder å stabilisere og
omstrukturere kriserammede finansinstitu
sjoner. De beslutningene Myndigheten tref
fer i krisesituasjoner eller ved tvisteløsning
som påvirker en finansinstitusjons stabilitet,
bør ikke gripe inn i medlemsstatenes
finanspolitiske ansvar. Det bør innføres en
ordning der medlemsstatene kan påberope
seg denne beskyttelsen og i siste instans
bringe saken inn for Rådet med sikte på en
beslutning. Denne beskyttelsesordningen
bør imidlertid ikke misbrukes, særlig ikke i
forbindelse med en beslutning truffet av
Myndigheten som ikke har noen betydelig
eller vesentlig budsjettpolitisk innvirkning,
som for eksempel reduserte inntekter knyt
tet til et midlertidig forbud mot bestemte for
mer for virksomhet eller produkter i forbru
kervernøyemed. Når Rådet treffer beslutnin
ger i henhold til beskyttelsesordningen, bør
det stemme i samsvar med prinsippet om at
hvert medlem har én stemme. I betraktning
av medlemsstatenes særlige ansvar på dette
området, bør Rådet spille en rolle i dette
spørsmålet. Med tanke på hvor følsomt dette
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spørsmålet er, bør det sikres streng fortrolig
het.
(51)Myndigheten bør i sin beslutningstaking
være bundet av Unionens regler og allmenne
prinsipper om rettssikkerhet og gjennomsik
tighet. Den retten adressatene for Myndig
hetens avgjørelser har til å bli hørt, bør over
holdes fullt ut. Myndighetens beslutninger
bør utgjøre en vesentlig del av unionsretten.
(52)Et tilsynsstyre sammensatt av lederne for de
berørte vedkommende myndigheter i hver
medlemsstat under ledelse av Myndighetens
leder, bør være Myndighetens øverste beslut
ningsorgan. Representanter for Kommisjo
nen, ESRB, Den europeiske tilsynsmyndighet
(Den europeiske banktilsynsmyndighet) og
Den europeiske tilsynsmyndighet (Den euro
peiske verdipapir- og markedstilsynsmyndig
het) bør delta som observatører. Medlem
mene av tilsynsstyret bør opptre uavhengig
og utelukkende i Unionens interesse.
(53)Tilsynsstyret skal i alminnelighet treffe sine
beslutninger med simpelt flertall i samsvar
med prinsippet om at hvert medlem har én
stemme. For beslutninger av allmenn art, herunder de som gjelder tekniske reguleringsog gjennomføringsstandarder, retningslinjer
og anbefalinger, for budsjettspørsmål og for
anmodninger fra en medlemsstat om å revur
dere en beslutning truffet av Myndigheten
om midlertidig å forby eller begrense en viss
finansvirksomhet, er det hensiktsmessig å
anvende reglene for kvalifisert flertall som
fastsatt i artikkel 16 nr. 4 i traktaten om Den
europeiske union og i protokollen (nr. 36) om
overgangsbestemmelser som er vedlegg til
traktaten om Den europeiske union og til
traktaten om Den europeiske unions virke
måte. Saker som gjelder løsning av tvister
mellom nasjonale tilsynsmyndigheter, bør
behandles av et begrenset, objektivt panel
sammensatt av medlemmer som verken er
representanter for de vedkommende myndig
heter som er parter i tvisten, eller har noen
interesse i konflikten eller direkte forbindel
ser til de berørte vedkommende myndig
heter. Panelet bør ha en tilsvarende balansert
sammensetning. Beslutninger som treffes av
panelet, bør godkjennes av tilsynsstyret med
simpelt flertall i samsvar med prinsippet om at
hvert medlem har én stemme. Når det gjelder
beslutninger som treffes av den konsolide
rende tilsynsmyndighet, kan beslutningen
som foreslås av panelet, forkastes av et antall
medlemmer som representerer et blokke

rende mindretall som angitt i artikkel 16 nr. 4
i traktaten om Den europeiske union og i
artikkel 3 i protokollen (nr. 36) om over
gangsbestemmelser.
(54)Et styre sammensatt av Myndighetens leder,
representanter for nasjonale tilsynsmyndig
heter og Kommisjonen skal sikre at Myndig
heten utfører sitt oppdrag og de oppgavene
den er pålagt. Styret bør gis nødvendig myn
dighet til blant annet å foreslå det årlige og
flerårige arbeidsprogrammet, utøve en viss
budsjettmyndighet, vedta Myndighetens plan
for personalpolitikken, vedta særbestemmel
ser om retten til tilgang til dokumenter og
framlegge forslag til årsrapport.
(55)Myndigheten bør være representert av en
heltidsansatt leder som utnevnes av tilsyns
styret på grunnlag av sine kvalifikasjoner,
ferdigheter og kunnskaper om finansinstitu
sjoner og -markeder samt relevant erfaring
med finanstilsyn og regulering, etter en åpen
framgangsmåte for utvelging som tilretteleg
ges og forvaltes av tilsynsstyret med bistand
fra Kommisjonen. Ved utnevning av Myndig
hetens første leder bør Kommisjonen blant
annet opprette en kandidatliste på grunnlag
av kvalifikasjoner, ferdigheter og kunnskaper
om finansinstitusjoner og -markeder samt
relevant erfaring med finanstilsyn og -regule
ring. Når det gjelder de påfølgende utnevnin
gene, bør muligheten til å få Kommisjonen til
å opprette en kandidatliste vurderes i en rap
port som skal utarbeides i henhold til denne
forordning. Før den utvalgte personen tiltrer
sitt embete, og senest én måned etter at til
synsstyret har gjort sitt valg, bør Europaparla
mentet, etter å ha hørt den utvalgte personen,
ha mulighet til å komme med innsigelser mot
at denne utnevnes.
(56)Forvaltningen av Myndigheten bør ivaretas
av en daglig leder som bør ha rett til å delta på
møter i tilsynsstyret og styret uten stemme
rett.
(57)For å sikre sammenheng i de europeiske til
synsmyndighetenes virksomhet på tvers av
sektorer bør disse samarbeide nært gjennom
en felleskomité og fastsette felles holdninger
der det er relevant. Felleskomiteen bør sam
ordne de europeiske tilsynsmyndighetenes
funksjoner når det gjelder finansielle konglo
merater og andre saker på tvers av sektorer.
Der det er relevant, bør beslutninger som fal
ler inn under ansvarsområdet til Den euro
peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
banktilsynsmyndighet) eller Den europeiske
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tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapirog markedstilsynsmyndighet), vedtas paral
lelt av de berørte europeiske tilsynsmyndighe
tene. Felleskomiteen bør ledes av lederne for
de europeiske tilsynsmyndighetene på
omgang i tolvmånedersperioder. Lederen for
Felleskomiteen bør være nestleder for ESRB.
Felleskomiteen bør ha eget personale som stil
les til rådighet av de europeiske tilsynsmyn
dighetene for å muliggjøre uformell utveksling
av opplysninger og utvikling av en felles tilsyn
skultur i de europeiske tilsynsmyndighetene.
(58)Det er nødvendig å sikre at partene som berø
res av beslutningene som treffes av Myndig
heten, har nødvendig klageadgang. For å
verne partenes rettigheter på en effektiv måte
og for å forenkle saksbehandlingen bør de
berørte parter gis rett til å anke til en klagein
stans i de tilfellene der Myndigheten har
beslutningsmyndighet. Av hensyn til effektivi
tet og sammenheng bør klageinstansen være
felles for de europeiske tilsynsmyndighetene,
men uavhengig av deres forvaltnings- og
reguleringsstruktur. Klageinstansens beslut
ninger bør kunne klages inn for Den euro
peiske unions domstol.
(59)For å sikre Myndigheten full selvstendighet
og uavhengighet bør den gis et eget budsjett
med inntekter hovedsakelig i form av obliga
toriske bidrag fra de nasjonale tilsynsmyndig
hetene og fra Den europeiske unions almin
nelige budsjett. Unionens finansiering av
Myndigheten er underlagt en avtale med bud
sjettmyndigheten i samsvar med nr. 47 i den
tverrinstitusjonelle avtalen mellom Europa
parlamentet, Rådet og Kommisjonen av 17.
mai 2006 om budsjettdisiplin og forsvarlig
økonomisk forvaltning40. Unionens budsjett
behandling bør få anvendelse. Revisjonen av
regnskapet bør foretas av Revisjonsretten.
Det samlede budsjettet er underlagt fram
gangsmåten for meddelelse av ansvarsfrihet.
(60)Europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1073/1999 av 25. mai 1999 om undersøkel
ser som foretas av Det europeiske kontor for
bedrageribekjempelse (OLAF)41 bør få
anvendelse på Myndigheten. Myndigheten
bør også tiltre den tverrinstitusjonelle avtale
av 25. mai 1999 mellom Europaparlamentet,
Rådet for Den europeiske union og Kommi
sjonen for de europeiske fellesskap om
interne undersøkelser som foretas av Det

europeiske kontor for bedrageribekjempelse
(OLAF)42.
(61)For å sikre åpne og gjennomsiktige tjeneste
vilkår og likebehandling av personalet bør
vedtektene for De europeiske fellesskaps tje
nestemenn og tjenestevilkårene for andre
ansatte i De europeiske fellesskap43 få anven
delse på Myndighetens personale.
(62)Det er avgjørende at forretningshemmelig
heter og andre fortrolige opplysninger ver
nes. Behandlingen av opplysninger som stil
les til rådighet for Myndigheten og som
utveksles i nettverket, bør underlegges
strenge og effektive fortrolighetsregler.
(63)Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF
av 24. oktober 1995 om vern av fysiske perso
ner i forbindelse med behandling av person
opplysninger og om fri utveksling av slike
opplysninger44 og europaparlaments- og råds
forordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember
2000 om personvern i forbindelse med
behandling av personopplysninger i Felles
skapets institusjoner og organer og om fri
utveksling av slike opplysninger45 får full
anvendelse på behandlingen av personopplys
ninger i henhold til denne forordning.
(64)For å sikre at Myndighetens virksomhet er
gjennomsiktig bør europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai
2001 om offentlig tilgang til Europaparlamen
tets, Rådets og Kommisjonens dokumenter46
få anvendelse på Myndigheten.
(65)Tredjestater bør tillates å delta i Myndig
hetens arbeid i samsvar med de avtalene som
skal inngås av Unionen.
(66)Ettersom målene for denne forordning, som
er å forbedre det indre markeds virkemåte
gjennom å sikre et høyt, effektivt og ensartet
nivå for regulering og tilsyn, verne forsik
ringstakere, medlemmer av pensjonsordnin
ger og andre begunstigede, verne finansmar
kedenes integritet, effektivitet og ordnede vir
kemåte, opprettholde finanssystemets stabili
tet og styrke den internasjonale samordnin
gen av tilsynet, ikke kan nås i tilstrekkelig
grad av medlemsstatene og derfor på grunn
av tiltakets omfang og virkninger bedre kan
nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i
samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i
42
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artikkel 45 i traktaten om Den europeiske
union. I samsvar med forholdsmessighets
prinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne
forordning ikke lenger enn det som er nød
vendig for å nå disse målene.
(67)Myndigheten bør overta alle nåværende opp
gaver og den myndighet som er gitt Den
europeiske tilsynskomité for forsikring og
tjenestepensjoner.
Kommisjonsbeslutning
2009/79/EF bør derfor oppheves på datoen
for opprettelse av Myndigheten, og europa
parlaments- og rådsbeslutning nr. 716/2009/
EF av 16. september 2009 om opprettelse av
et fellesskapsprogram til støtte for særlig virk
somhet på området finansielle tjenester,
finansiell rapportering og revisjon47 bør der
for endres. I betraktning av Den europeiske
tilsynskomité for forsikring og tjenestepensjo
ners eksisterende oppbygning og virksomhet
er det viktig å sikre et svært nært samarbeid
mellom Den europeiske tilsynskomité for for
sikring og tjenestepensjoner og Kommisjo
nen ved utformingen av hensiktsmessige
overgangsordninger for å sikre at den perio
den der Kommisjonen er ansvarlig for oppret
telsen av administrasjonen og den innledende
administrative virksomheten til Myndigheten,
blir så kort som mulig.
(68)Det bør fastsettes en frist for anvendelsen av
denne forordning for å sikre at Myndigheten
er godt nok forberedt til å begynne sin virk
somhet, og at overgangen fra Den euro
peiske tilsynskomité for forsikring og tjenes
tepensjoner skjer så smidig som mulig. Myn
digheten bør finansieres på en egnet måte. I
det minste innledningsvis bør den finansi
eres med 40 % av midler fra Unionen og 60 %
gjennom bidrag fra medlemsstatene, i sam
svar med stemmevekten fastsatt i artikkel 3
nr. 3 i protokollen (nr. 36) om overgangsbe
stemmelser.
(69)For å gjøre det mulig å opprette Myndigheten
1. januar 2011 bør denne forordning tre i kraft
dagen etter at den er kunngjort i Den euro
peiske unions tidende –

47
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VEDTATT DENNE FORORDNING:
Kapittel I
Opprettelse og rettslig status
Artikkel 1
Opprettelse og virkeområde
1. Ved denne forordning opprettes en europeisk
tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyn
dighet for forsikring og tjenestepensjoner)
(heretter kalt «Myndigheten»).
2. Myndigheten skal handle innenfor den myn
dighet som den gis ved denne forordning, og
innenfor virkeområdet for direktiv 2009/138/
EF, med unntak av avdeling IV, direktiv 2002/
92/EF, 2003/41/EF, 2002/87/EF, 64/225/
EØF, 73/239/EØF, 73/240/EØF, 76/580/
EØF, 78/473/EØF, 84/641/EØF, 87/344/
EØF, 88/357/EØF, 92/49/EØF, 98/78/EF,
2001/17/EF, 2002/83/EF og 2005/68/EF og, i
den grad disse rettsaktene får anvendelse på
forsikringsforetak, gjenforsikringsforetak, tje
nestepensjonsforetak og forsikringsformid
lere, innenfor rammen av de relevante delene
av direktiv 2005/60/EF og 2002/65/EF, herunder alle direktiver, forordninger og beslut
ninger og vedtak truffet på grunnlag av disse
rettsaktene, og av eventuelle andre juridisk
bindende unionsrettsakter som pålegger Myn
digheten oppgaver.
3. Myndigheten skal også handle på virksom
hetsområdene til forsikringsforetak, gjenfor
sikringsforetak, finansielle konglomerater,
tjenestepensjonsforetak og forsikringsformid
lere i forbindelse med spørsmål som ikke
direkte omfattes av rettsaktene nevnt i nr. 2,
herunder saker som gjelder foretaksstyring,
revisjon og regnskap, forutsatt at Myndig
hetens handling er nødvendig for å sikre
effektiv og ensartet anvendelse av disse retts
aktene.
4. Med hensyn til tjenestepensjonsforetak skal
Myndighetens tiltak ikke berøre nasjonal
sosial- og arbeidsrett.
5. Denne forordnings bestemmelser berører
ikke Kommisjonens myndighet, særlig i henhold til artikkel 258 i traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte (TEUV), til å sikre
samsvar med unionsretten.
6. Myndighetens mål skal være å verne offentlige
interesser ved å bidra til finanssystemets stabi
litet og effektivitet på kort, mellomlang og lang
sikt, til fordel for Unionens økonomi, borgere
og næringsliv. Myndigheten skal bidra til å
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a) forbedre det indre markeds virkemåte, herunder gjennom regulering og tilsyn på et
forsvarlig, effektivt og ensartet nivå,
b) sikre finansmarkedenes integritet, gjen
nomsiktighet, effektivitet og ordnede virke
måte,
c) styrke den internasjonale samordningen av
tilsyn,
d) forhindre tilsynsarbitrasje og fremme like
konkurransevilkår,
e) sikre at det føres tilstrekkelig tilsyn med
risikoer forbundet med forsikrings-, gjen
forsikrings- og tjenestepensjonsvirksom
het, og at disse blir regulert på en hensikts
messig måte, og
f) styrke forbrukervernet.
For dette formål skal Myndigheten bidra til
å sikre en ensartet, effektiv og formålstjenlig
anvendelse av rettsaktene nevnt i nr. 2, fremme
tilnærming av tilsyn, avgi uttalelser til Europa
parlamentet, Rådet og Kommisjonen og foreta
økonomiske analyser av markedene, slik at
Myndighetens mål kan nås.
Ved utførelsen av de oppgavene den er gitt
ved denne forordning, skal Myndigheten være
særlig oppmerksom på eventuelle systemrisi
koer som finansinstitusjoner kan utgjøre, hvis
konkurs kan svekke finanssystemets eller real
økonomiens virkemåte.
Ved utførelsen av disse oppgavene skal
Myndigheten opptre uavhengig og objektivt og
utelukkende i Unionens interesse.
Artikkel 2
Det europeiske finanstilsynssystem
1. Myndigheten skal utgjøre en del av et euro
peisk finanstilsynssystem (ESFS). Det euro
peiske finanstilsynssystems viktigste mål skal
være å sikre at reglene som gjelder for finans
sektoren, gjennomføres på en hensiktsmessig
måte for å opprettholde finansiell stabilitet og
sikre tillit til finanssystemet som helhet og til
strekkelig vern av kundene av finansielle tje
nester.
2. ESFS skal bestå av
a) Det europeiske råd for systemrisiko
(ESRB), som skal ivareta de oppgavene
som er fastsatt i forordning (EU) nr. 1092/
2010 og i denne forordning,
b) Myndigheten,
c) Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske banktilsynsmyndighet), oppret
tet ved europaparlaments- og rådsforord
ning (EU) nr. 1093/201048,

d) Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske verdipapir- og markedstilsyns
myndighet), opprettet ved europaparla
ments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/
201049,
e) Felleskomiteen for de europeiske tilsyns
myndighetene (heretter kalt «Felleskomi
teen»), som skal utføre de oppgavene som
er fastsatt i artikkel 54–57 i denne forord
ning, i forordning (EU) nr. 1093/2010 og i
forordning (EU) nr. 1095/2010,
f) vedkommende myndigheter eller tilsyns
myndigheter i medlemsstatene, som angitt
i unionsrettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i
denne forordning, i forordning (EU) nr.
1093/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/
2010.
3. Myndigheten skal gjennom Felleskomiteen
samarbeide regelmessig og nært med både
ESRB, Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske banktilsynsmyndighet) og Den
europeiske tilsynsmyndighet (Den euro
peiske verdipapir- og markedstilsynsmyndig
het) for å sikre sammenheng i arbeidet på
tvers av sektorer og komme fram til felles
holdninger til tilsyn med finansielle konglome
rater og andre tverrsektorielle spørsmål.
4. I henhold til prinsippet om lojalt samarbeid i
artikkel 4 nr. 3 i traktaten om Den europeiske
union skal partene i ESFS samarbeide i tillit og
full gjensidig respekt, særlig for å sikre at hen
siktsmessige og pålitelige opplysninger
utveksles dem imellom.
5. De tilsynsmyndighetene som inngår i ESFS,
skal ha plikt til å føre tilsyn med finansinstitu
sjoner som utøver virksomhet i Unionen i sam
svar med rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2.
Artikkel 3
Myndighetenes ansvar
Myndighetene omhandlet i artikkel 2 nr. 2 bok
stav a)–d) skal være ansvarlige overfor Europa
parlamentet og Rådet.
Artikkel 4
Definisjoner
I denne forordning menes med:
1) «finansinstitusjoner» foretak, enheter og
fysiske og juridiske personer som omfattes av
rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2. Når det
48
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gjelder direktiv 2005/60/EF, menes med
«finansinstitusjoner» bare forsikringsforetak
og forsikringsformidlere som definert i nevnte
direktiv,
2) «vedkommende myndigheter»
i) tilsynsmyndigheter som definert i direktiv
2009/138/EF og vedkommende myndig
heter som definert i direktiv 2003/41/EF
og 2002/92/EF,
ii) når det gjelder direktiv 2002/65/EF
og 2005/60/EF, de myndigheter som har
ansvar for å sikre at finansinstitusjoner som
definert i nr. 1 oppfyller kravene i nevnte
direktiver.
Artikkel 5
Rettslig status
1. Myndigheten skal være et unionsorgan med
status som rettssubjekt.
2. I hver medlemsstat skal Myndigheten ha den
mest omfattende rettslige handleevne som en
juridisk person kan ha i henhold til nasjonal
lovgivning. Den kan særlig erverve og
avhende løsøre og fast eiendom og være part i
en rettssak.
3. Myndigheten skal være representert av sin
styreleder.
Artikkel 6
Sammensetning
Myndigheten skal bestå av
1) et tilsynsstyre, som skal utføre oppgavene fast
satt i artikkel 43,
2) et styre, som skal utføre oppgavene fastsatt i
artikkel 47,
3) en leder, som skal utføre oppgavene fastsatt i
artikkel 48,
4) en daglig leder, som skal utføre oppgavene
fastsatt i artikkel 53,
5) en klageinstans, som skal utføre oppgavene
fastsatt i artikkel 60.
Artikkel 7
Hjemsted
Myndigheten har sitt sete i Frankfurt am Main.

Kapittel II
Myndighetens oppgaver og myndighet
Artikkel 8
Myndighetens oppgaver og myndighet
1. Myndigheten skal
a) bidra til å opprette felles standarder og
praksis av høy kvalitet for regulering og til
syn, særlig ved å avgi uttalelser til Unionens
institusjoner og utarbeide retningslinjer,
anbefalinger og utkast til tekniske regule
rings- og gjennomføringsstandarder på
grunnlag av rettsaktene nevnt i artikkel 1
nr. 2,
b) bidra til en ensartet anvendelse av juridisk
bindende unionsrettsakter, særlig ved å
bidra til en felles tilsynskultur, sikre ensar
tet, formålstjenlig og effektiv anvendelse av
rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, forhin
dre tilsynsarbitrasje, megle i og løse tvister
mellom vedkommende myndigheter, sikre
effektivt og konsekvent tilsyn med finans
institusjoner, sikre at tilsynskollegiene vir
ker på en ensartet måte og gripe inn blant
annet i krisesituasjoner,
c) stimulere til og lette delegering av opp
gaver og ansvar mellom vedkommende
myndigheter,
d) samarbeide nært med ESRB, særlig ved å
gi ESRB de opplysningene som er nødven
dige for at ESRB skal kunne utføre sine opp
gaver, og ved å sikre god oppfølging av
ESRBs varsler og anbefalinger,
e) organisere og gjennomføre fagfellevurde
ringer av vedkommende myndigheter, herunder utarbeide retningslinjer og anbefalin
ger og fastsette beste praksis, for å styrke
innbyrdes samsvar mellom tilsynsresulta
ter,
f) overvåke og vurdere markedsutviklingen
på sitt ansvarsområde,
g) gjennomføre økonomiske analyser av mar
keder for å veilede Myndigheten i utførel
sen av dens oppgaver,
h) fremme vern av forsikringstakere, medlem
mer av pensjonsordninger og begunsti
gede,
i) bidra til at tilsynskollegiene virker på en
ensartet og sammenhengende måte, bidra
til overvåking, vurdering og måling av sys
temrisiko og til utvikling og samordning av
gjenopprettings- og omstrukturerings
planer, sørge for et høyt nivå for vern av
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j)
k)

l)

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

j)

forsikringstakere og begunstigede i hele
Unionen i samsvar med artikkel 21–26,
utføre enhver annen oppgave fastsatt i
denne forordning eller i andre rettsakter,
offentliggjøre og regelmessig ajourføre
opplysninger som er relevante for dens
virksomhetsområde, på sitt nettsted, sær
lig, og innenfor rammen av dens ansvars
område, om registrerte finansinstitusjoner,
for å sikre at opplysningene er lett tilgjenge
lige for offentligheten,
overta, når det er hensiktsmessig, alle
eksisterende og pågående oppgaver fra
Den europeiske tilsynskomité for forsik
ring og tjenestepensjoner (CEIOPS).
For å utføre oppgavene i nr. 1 skal Myndig
heten ha den myndighet som er fastsatt ved
denne forordning, særlig til å
utarbeide utkast til tekniske regulerings
standarder i de særlige tilfellene omhandlet
i artikkel 10,
utarbeide utkast til tekniske gjennom
føringsstandarder i de særlige tilfellene
omhandlet i artikkel 15,
utstede retningslinjer og anbefalinger som
fastsatt i artikkel 16,
utstede anbefalinger i særlige tilfeller som
omhandlet i artikkel 17 nr. 3,
treffe enkeltbeslutninger rettet til vedkom
mende myndigheter i de særlige tilfellene
omhandlet i artikkel 18 nr. 3 og 19 nr. 3,
treffe enkeltbeslutninger rettet til finans
institusjoner i tilfeller som gjelder unions
rett som får direkte anvendelse, i de særlige
tilfellene omhandlet i artikkel 17 nr. 6, artik
kel 18 nr. 4 og artikkel 19 nr. 4,
avgi uttalelser til Europaparlamentet, Rådet
eller Kommisjonen som fastsatt i artikkel 34,
samle inn nødvendige opplysninger om
finansinstitusjoner som fastsatt i artikkel 35,
utarbeide felles metoder for å vurdere hvor
dan produkters egenskaper og distribu
sjonsprosesser virker inn på institusjoners
finansielle stilling og på forbrukervernet,
opprette en sentralt tilgjengelig database
over registrerte finansinstitusjoner innen
for sitt ansvarsområde, dersom dette er
fastsatt i rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2.

Artikkel 9
Oppgaver som gjelder forbrukervern og
finansvirksomhet
1. Myndigheten skal spille en ledende rolle for å
fremme et gjennomsiktig, enkelt og rettferdig

2.

3.
4.

5.

marked for finansielle produkter og tjenester
rettet mot forbrukere i hele det indre marked,
herunder ved å
a) samle inn opplysninger om, analysere og
rapportere om forbrukertendenser,
b) gjennomgå og samordne vedkommende
myndigheters utdanningsinitiativer og initi
ativer for å øke forbrukernes evne til å for
stå finansiell informasjon,
c) utarbeide standarder for opplæring innen
for næringen og
d) bidra til utarbeiding av felles regler for
offentliggjøring av opplysninger.
Myndigheten skal overvåke ny og eksis
terende finansvirksomhet og kan vedta ret
ningslinjer og anbefalinger for å fremme et
trygt og solid marked og en tilnærming av til
synspraksis.
Myndigheten kan også utstede varsler dersom
en finansvirksomhet utgjør en alvorlig trussel
mot de mål som er fastsatt i artikkel 1 nr. 6.
Myndigheten skal nedsette en komité for
finansiell nyskaping som skal være en vesent
lig del av Myndigheten, og som skal samle alle
berørte vedkommende nasjonale tilsyns
myndigheter med sikte på å samordne regule
ringen av og tilsynet med ny eller nyskapende
finansvirksomhet og gi råd som Myndigheten
kan framlegge for Europaparlamentet, Rådet
og Kommisjonen.
Myndigheten kan midlertidig forby eller
begrense visse typer finansvirksomhet som
utgjør en trussel mot finansmarkedenes ord
nede virkemåte og integritet eller stabiliteten i
hele eller deler av finanssystemet i Unionen, i
de tilfellene og på de vilkårene som er fastsatt i
rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 eller, om
nødvendig, i tilfelle en krisesituasjon, i sam
svar med og på de vilkårene som er fastsatt i
artikkel 18.
Myndigheten skal med passende mellom
rom og minst hver tredje måned vurdere
beslutningen omhandlet i første ledd på nytt.
Dersom beslutningen ikke fornyes etter et tids
rom på tre måneder, skal den automatisk opp
heves.
En medlemsstat kan anmode om at Myn
digheten tar sin beslutning opp til ny vurde
ring. I slike tilfeller skal Myndigheten etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 44 nr. 1
annet ledd avgjøre om den opprettholder sin
beslutning.
Myndigheten kan også vurdere behovet for
å forby eller begrense visse typer finansvirk
somhet og ved et slikt behov underrette Kom
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misjonen for å lette vedtakelsen av slike forbud
eller begrensninger.
Artikkel 10
Tekniske reguleringsstandarder
1. Dersom Europaparlamentet og Rådet delege
rer myndighet til Kommisjonen til å vedta tek
niske reguleringsstandarder ved hjelp av
delegerte rettsakter i henhold til artikkel 290 i
TEUV for å sikre ensartet harmonisering på de
områdene som er særlig angitt i rettsaktene
nevnt i artikkel 1 nr. 2, kan Myndigheten utar
beide utkast til tekniske reguleringsstandar
der. Myndigheten skal framlegge sine utkast
for Kommisjonen til godkjenning.
Tekniske reguleringsstandarder skal være
tekniske og ikke innebære strategiske beslut
ninger eller politiske valg, og innholdet skal
være innenfor rammene av de rettsaktene de
bygger på.
Før utkastene framlegges for Kommisjo
nen, skal Myndigheten gjennomføre åpne
offentlige høringer om utkastene til tekniske
reguleringsstandarder og analysere de mulige
tilknyttede kostnadene og fordelene de inne
bærer, med mindre slike høringer og analyser
ikke står i forhold til de berørte utkastene til
tekniske reguleringsstandarders virkeområde
og virkning eller hvor mye saken haster. Myn
digheten skal også be om en uttalelse fra den
relevante interessentgruppen omhandlet i
artikkel 37.
Dersom Myndigheten framlegger et utkast
til teknisk reguleringsstandard, skal Kommi
sjonen umiddelbart videresende dette til Euro
paparlamentet og Rådet.
Kommisjonen skal innen tre måneder
etter mottak av et utkast til teknisk regule
ringsstandard, beslutte om den kan god
kjenne utkastet. Dersom det er i Unionens
interesse, kan Kommisjonen godkjenne
utkastet til teknisk reguleringsstandard delvis
eller med endringer.
Dersom Kommisjonen har til hensikt ikke
å godkjenne et utkast til teknisk regulerings
standard eller godkjenne utkastet delvis eller
med endringer, skal den sende utkastet til
bake til Myndigheten med en begrunnelse for
hvorfor den ikke godkjenner det, eller eventu
elt begrunne endringene. Myndigheten kan
innen seks uker endre utkastet til teknisk
reguleringsstandard på grunnlag av Kommi
sjonens forslag til endringer og framlegge det
for Kommisjonen på nytt i form av en formell

uttalelse. Myndigheten skal sende en kopi av
sin formelle uttalelse til Europaparlamentet
og Rådet.
Dersom Myndigheten ved utløpet av seks
ukersfristen ikke har framlagt et endret utkast
til teknisk reguleringsstandard, eller har fram
lagt et utkast til teknisk reguleringsstandard
som ikke er endret i samsvar med Kommisjo
nens forslag til endringer, kan Kommisjonen
vedta den tekniske reguleringsstandarden
med de endringene den finner relevante, eller
avvise den.
Kommisjonen kan ikke endre innholdet i et
utkast til teknisk reguleringsstandard utarbei
det av Myndigheten uten å samordne dette
med Myndigheten på forhånd, som fastsatt i
denne artikkel.
2. Dersom Myndigheten ikke har framlagt et
utkast til teknisk reguleringsstandard innen
fristen fastsatt i rettsaktene nevnt i artikkel 1
nr. 2, kan Kommisjonen anmode om et slikt
utkast innen en ny frist.
3. Bare dersom Myndigheten ikke framlegger et
utkast til teknisk reguleringsstandard for
Kommisjonen innen fristen nevnt i nr. 2, kan
Kommisjonen vedta en teknisk regulerings
standard ved hjelp av en delegert rettsakt uten
et utkast fra Myndigheten.
Kommisjonen skal gjennomføre åpne
offentlige høringer om utkastene til tekniske
reguleringsstandarder og analysere de mulige
tilknyttede kostnadene og fordelene de inne
bærer, med mindre slike høringer og analyser
ikke står i forhold til de berørte utkastene til
tekniske reguleringsstandarders virkeområde
og virkning eller hvor mye saken haster. Kom
misjonen skal også be om uttalelse eller råd fra
den relevante interessentgruppen omhandlet i
artikkel 37.
Kommisjonen skal umiddelbart videre
sende utkastet til teknisk reguleringsstandard
til Europaparlamentet og Rådet.
Kommisjonen skal oversende sitt utkast til
teknisk reguleringsstandard til Myndigheten.
Myndigheten kan innen seks uker endre utkas
tet til teknisk reguleringsstandard og fram
legge det for Kommisjonen i form av en formell
uttalelse. Myndigheten skal sende en kopi av
sin formelle uttalelse til Europaparlamentet og
Rådet.
Dersom Myndigheten ved utløpet av seks
ukersfristen nevnt i fjerde ledd ikke har fram
lagt et endret utkast til teknisk reguleringsstan
dard, kan Kommisjonen vedta den tekniske
reguleringsstandarden.
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Dersom Myndigheten har framlagt et
endret utkast til teknisk reguleringsstandard
innen seksukersfristen, kan Kommisjonen
endre utkastet til teknisk reguleringsstandard
på grunnlag av Myndighetens forslag til
endringer eller vedta den tekniske regulerings
standarden med de endringene den finner rele
vante. Kommisjonen skal ikke endre innholdet
i et utkast til teknisk reguleringsstandard utar
beidet av Myndigheten uten å samordne dette
med Myndigheten på forhånd, som fastsatt i
denne artikkel.
4. De tekniske reguleringsstandardene skal ved
tas i form av forordninger eller beslutninger.
De skal kunngjøres i Den europeiske unions
tidende og tre i kraft den dag som angis der.
Artikkel 11
Utøvelse av delegert myndighet
1. Myndigheten til å vedta de tekniske regulerings
standardene nevnt i artikkel 10 skal gis Kommi
sjonen for en periode på fire år fra 16. desember
2010. Kommisjonen skal utarbeide en rapport
om den delegerte myndigheten senest seks
måneder før utgangen av fireårsperioden. Den
delegerte myndigheten skal forlenges automa
tisk med perioder av samme varighet med min
dre Europaparlamentet eller Rådet tilbakekaller
den i samsvar med artikkel 14.
2. Så snart Kommisjonen vedtar en teknisk regu
leringsstandard, skal den underrette Europa
parlamentet og Rådet samtidig om dette.
3. Myndigheten til å vedta tekniske regulerings
standarder gis Kommisjonen med forbehold
for vilkårene fastsatt i artikkel 12–14.
Artikkel 12
Tilbakekalling av delegert myndighet
1. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 10
kan når som helst tilbakekalles av Europapar
lamentet eller Rådet.
2. Institusjonen som har innledet en intern fram
gangsmåte for å beslutte om en delegert myn
dighet skal tilbakekalles, skal bestrebe seg på
å underrette den andre institusjonen og Kom
misjonen i rimelig tid før endelig beslutning
treffes, med angivelse av hvilken delegert
myndighet som kan bli tilbakekalt.
3. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at
den delegerte myndigheten som angis i beslut
ningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse
umiddelbart eller på et senere tidspunkt angitt
i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten

av tekniske reguleringsstandarder som alle
rede er trådt i kraft. Den skal kunngjøres i Den
europeiske unions tidende.
Artikkel 13
Innsigelser mot tekniske reguleringsstandarder
1. Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre inn
sigelse mot en teknisk reguleringsstandard
innen en frist på tre måneder fra den dag
underretningen om den tekniske regulerings
standarden som Kommisjonen har vedtatt, ble
gitt. På Europaparlamentets eller Rådets initia
tiv forlenges denne fristen med tre måneder.
Dersom Kommisjonen vedtar en teknisk
reguleringsstandard som er identisk med
utkastet til teknisk reguleringsstandard som
Myndigheten har framlagt, skal fristen for inn
sigelser fra Europaparlamentet og Rådet være
én måned fra den dag underretningen ble gitt.
På Europaparlamentets eller Rådets initiativ
forlenges denne fristen med én måned.
2. Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet
har gjort innsigelse mot den tekniske regule
ringsstandarden innen fristen nevnt i nr. 1,
skal den offentliggjøres i Den europeiske uni
ons tidende og tre i kraft den dag som angis
der. Den tekniske reguleringsstandarden kan
offentliggjøres i Den europeiske unions
tidende og tre i kraft før utløpet av nevnte frist
dersom både Europaparlamentet og Rådet har
underrettet Kommisjonen om at de ikke har til
hensikt å gjøre innsigelse.
3. Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør
innsigelse mot en teknisk reguleringsstandard
innen fristen nevnt i nr. 1, trer den ikke i kraft.
I samsvar med artikkel 296 i TEUV skal institu
sjonen som gjør innsigelse mot den tekniske
reguleringsstandarden, grunngi dette.
Artikkel 14
Manglende godkjenning eller endring av utkast
til tekniske reguleringsstandarder
1. Dersom Kommisjonen ikke godkjenner et
utkast til teknisk reguleringsstandard eller
endrer det i henhold til artikkel 10, skal Kom
misjonen underrette Myndigheten, Europapar
lamentet og Rådet om dette med en begrun
nelse for den manglende godkjenningen.
2. Europaparlamentet eller Rådet kan, når det er
hensiktsmessig, innen én måned etter under
retningen omhandlet i nr. 1, innkalle den
ansvarlige kommissær og Myndighetens
styreleder til et ekstraordinært møte med
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Europaparlamentets vedkommende komité
eller Rådet slik at de kan framlegge og rede
gjøre for sine meningsforskjeller.
Artikkel 15
Tekniske gjennomføringsstandarder
1. Myndigheten kan utarbeide tekniske gjen
nomføringsstandarder ved hjelp av gjennom
føringsrettsakter i samsvar med artikkel 291 i
TEUV på de områdene som er særlig angitt i
rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2. Tekniske
gjennomføringsstandarder skal være tekniske
og ikke innebære strategiske beslutninger
eller politiske valg, og innholdet skal tjene til å
fastsette vilkårene for anvendelse av disse
rettsaktene. Myndigheten skal framlegge sine
utkast til tekniske gjennomføringsstandarder
for Kommisjonen til godkjenning.
Før utkastene til tekniske gjennomførings
standarder framlegges for Kommisjonen, skal
Myndigheten gjennomføre åpne offentlige
høringer og analysere de mulige tilknyttede
kostnadene og fordelene de innebærer, med
mindre slike høringer og analyser ikke står i
forhold til de berørte utkastene til tekniske
gjennomføringsstandarders virkeområde og
virkning eller hvor mye saken haster. Myndig
heten skal også be om en uttalelse fra den rele
vante interessentgruppen omhandlet i artikkel
37.
Dersom Myndigheten framlegger et utkast
til teknisk gjennomføringsstandard, skal Kom
misjonen umiddelbart videresende dette til
Europaparlamentet og Rådet.
Kommisjonen skal innen tre måneder etter
mottak av et utkast til teknisk gjennomførings
standard, beslutte om den kan godkjenne
utkastet. Kommisjonen kan forlenge fristen
med én måned. Dersom det er i Unionens
interesse, kan Kommisjonen godkjenne utkas
tet til teknisk gjennomføringsstandard delvis
eller med endringer.
Dersom Kommisjonen har til hensikt ikke
å godkjenne et utkast til teknisk gjennom
føringsstandard eller godkjenne utkastet del
vis eller med endringer, skal den sende utkas
tet tilbake til Myndigheten med en begrun
nelse for hvorfor den ikke godkjenner det,
eller eventuelt begrunne endringene. Myn
digheten kan innen seks uker endre utkastet
til teknisk gjennomføringsstandard på grunn
lag av Kommisjonens forslag til endringer og
framlegge det for Kommisjonen på nytt i form
av en formell uttalelse. Myndigheten skal

sende en kopi av sin formelle uttalelse til
Europaparlamentet og Rådet.
Dersom Myndigheten ved utløpet av seks
ukersfristen nevnt i femte ledd ikke har fram
lagt et endret utkast til teknisk gjennom
føringsstandard, eller har framlagt et utkast til
teknisk gjennomføringsstandard som ikke er
endret i samsvar med Kommisjonens forslag til
endringer, kan Kommisjonen vedta den tek
niske gjennomføringsstandarden med de
endringene den finner relevante, eller avvise
den.
Kommisjonen skal ikke endre innholdet i et
utkast til teknisk gjennomføringsstandard utar
beidet av Myndigheten uten å samordne dette
med Myndigheten på forhånd, som fastsatt i
denne artikkel.
2. Dersom Myndigheten ikke har framlagt et
utkast til teknisk gjennomføringsstandard
innen fristen fastsatt i rettsaktene nevnt i artik
kel 1 nr. 2, kan Kommisjonen anmode om et
slikt utkast innen en ny frist.
3. Bare dersom Myndigheten ikke framlegger et
utkast til teknisk gjennomføringsstandard for
Kommisjonen innen fristen nevnt i nr. 2, kan
Kommisjonen vedta en teknisk gjennom
føringsstandard ved hjelp av en delegert retts
akt uten et utkast fra Myndigheten.
Kommisjonen skal gjennomføre åpne
offentlige høringer om utkastene til tekniske
gjennomføringsstandarder og analysere de
mulige tilknyttede kostnadene og fordelene de
innebærer, med mindre slike høringer og ana
lyser ikke står i forhold til de berørte utkastene
til tekniske gjennomføringsstandarders virke
område og virkning eller hvor mye saken has
ter. Kommisjonen skal også be om uttalelse
eller råd fra den relevante interessentgruppen
omhandlet i artikkel 37.
Kommisjonen skal umiddelbart videre
sende utkastet til teknisk gjennomføringsstan
dard til Europaparlamentet og Rådet.
Kommisjonen skal oversende sitt utkast til
teknisk gjennomføringsstandard til Myndig
heten. Myndigheten kan innen seks uker
endre utkastet til teknisk gjennomføringsstan
dard og framlegge det for Kommisjonen i form
av en formell uttalelse. Myndigheten skal
sende en kopi av sin formelle uttalelse til
Europaparlamentet og Rådet.
Dersom Myndigheten ved utløpet av seksu
kersfristen nevnt i fjerde ledd ikke har framlagt
et endret utkast til teknisk gjennomførings
standard, kan Kommisjonen vedta den tek
niske gjennomføringsstandarden.
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Dersom Myndigheten har framlagt et
endret utkast til teknisk gjennomføringsstan
dard innen seksukersfristen, kan Kommisjo
nen endre utkastet til teknisk gjennomførings
standard på grunnlag av Myndighetens forslag
til endringer eller vedta den tekniske gjennom
føringsstandarden med de endringene den fin
ner relevante.
Kommisjonen skal ikke endre innholdet i et
utkast til tekniske gjennomføringsstandarder
utarbeidet av Myndigheten uten å samordne
dette med Myndigheten på forhånd, som fast
satt i denne artikkel.
4. De tekniske gjennomføringsstandardene skal
vedtas i form av forordninger eller beslutninger.
De skal kunngjøres i Den europeiske unions
tidende og tre i kraft den dag som angis der.

for ikke å følge retningslinjen eller anbefalin
gen. Vedkommende myndighet skal motta for
håndsvarsel om slik offentliggjøring.
Dersom retningslinjen eller anbefalingen
krever det, skal finansinstitusjoner på en klar
og utførlig måte rapportere om hvorvidt de føl
ger retningslinjen eller anbefalingen.
4. I rapporten omhandlet i artikkel 43 nr. 5 skal
Myndigheten underrette Europaparlamentet,
Rådet og Kommisjonen om de retningslinjene
og anbefalingene som er utstedt, opplyse om
hvilke vedkommende myndigheter som ikke
har fulgt dem, og redegjøre for hvordan Myn
digheten har til hensikt å sikre at de berørte
vedkommende myndigheter i framtiden vil
følge Myndighetens retningslinjer og anbefa
linger.

Artikkel 16

Artikkel 17

Retningslinjer og anbefalinger

Overtredelse av unionsretten

1. For å opprette en ensartet, formålstjenlig og
effektiv tilsynspraksis i ESFS og sikre en fel
les, ensartet og sammenhengende anven
delse av unionsretten skal Myndigheten
utstede retningslinjer og anbefalinger rettet
til vedkommende myndigheter eller finans
institusjoner.
2. Myndigheten skal om nødvendig gjennom
føre åpne offentlige høringer om retningslin
jene og anbefalingene og analysere de mulige
tilknyttede kostnadene og fordelene. Slike
høringer og analyser skal stå i forhold til ret
ningslinjenes eller anbefalingenes virkeom
råde, art og virkning. Myndigheten skal også,
dersom det er relevant, be om uttalelser eller
råd fra den relevante interessentgruppen
omhandlet i artikkel 37.
3. Vedkommende myndigheter og finansinstitu
sjonene skal gjøre sitt ytterste for å følge disse
retningslinjene og anbefalingene.
Innen to måneder etter at en retningslinje
eller anbefaling er utstedt, skal hver vedkom
mende myndighet bekrefte om den følger eller
har til hensikt å følge retningslinjen eller anbefa
lingen. Dersom en vedkommende myndighet
ikke følger eller ikke har til hensikt å følge en ret
ningslinje eller anbefaling, skal den underrette
Myndigheten og gi en begrunnelse for dette.
Myndigheten skal offentliggjøre at en ved
kommende myndighet ikke følger eller ikke
har til hensikt å følge nevnte retningslinje eller
anbefaling. Myndigheten kan også i hvert
enkelt tilfelle beslutte å offentliggjøre begrun
nelsen som vedkommende myndighet har gitt

1. Dersom en vedkommende myndighet ikke har
anvendt rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2,
eller har anvendt dem på en måte som kan
være i strid med unionsretten, herunder de
tekniske regulerings- og gjennomføringsstan
dardene som er opprettet i samsvar med artik
kel 10–15, særlig ved å unnlate å sikre at
finansinstitusjoner oppfyller kravene fastsatt i
disse rettsaktene, skal Myndigheten handle i
samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til nr. 2, 3 og 6 i denne artikkel.
2. På anmodning fra en eller flere vedkommende
myndigheter, Europaparlamentet,
Rådet,
Kommisjonen eller den relevante interessent
gruppen eller av eget tiltak, og etter å ha
underrettet den berørte vedkommende myn
dighet, kan Myndigheten granske den påståtte
overtredelsen eller manglende anvendelsen av
unionsretten.
Uten at det berører myndigheten fastsatt i
artikkel 35, skal vedkommende myndighet
omgående framlegge alle de opplysningene
som Myndigheten anser som nødvendige for
granskingen.
3. Myndigheten kan, senest to måneder etter at
granskingen er iverksatt, rette en anbefaling til
berørte vedkommende myndighet med angi
velse av hvilke tiltak som må treffes for å over
holde unionsretten.
Vedkommende myndighet skal innen ti
virkedager etter mottak av anbefalingen under
rette Myndigheten om de tiltak den har truffet
eller har til hensikt å treffe for å sikre samsvar
med unionsretten.

2015–2016

Prop. 100 S

201

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

4. Dersom vedkommende myndighet ikke har
rettet seg etter unionsretten innen én måned
etter å ha mottatt Myndighetens anbefaling,
kan Kommisjonen etter underretning fra Myn
digheten eller av eget tiltak avgi en formell
uttalelse som krever at vedkommende myn
dighet treffer de tiltak som er nødvendige for å
overholde unionsretten. Kommisjonens for
melle uttalelse skal ta hensyn til Myndig
hetens anbefaling.
Kommisjonen skal avgi en slik formell
uttalelse senest tre måneder etter at anbefalin
gen er vedtatt. Kommisjonen kan forlenge fris
ten med én måned.
Myndigheten og vedkommende myndig
heter skal framlegge alle nødvendige opplys
ninger for Kommisjonen.
5. Vedkommende myndighet skal innen ti virke
dager etter mottak av den formelle uttalelsen
omhandlet i nr. 4 underrette Kommisjonen og
Myndigheten om de tiltak den har truffet eller
har til hensikt å treffe for å etterkomme kra
vene i den formelle uttalelsen.
6. Dersom en vedkommende myndighet ikke
etterkommer den formelle uttalelsen omhand
let i nr. 4 innen fristen fastsatt i beslutningen,
og dersom det er nødvendig raskt å bringe
overtredelsen til opphør for å opprettholde
eller gjenopprette like konkurransevilkår i
markedet eller sikre finanssystemets effektivi
tet og integritet, kan Myndigheten, uten at det
berører Kommisjonens myndighet i henhold
til artikkel 258 i TEUV, dersom de relevante
kravene i rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 får
direkte anvendelse på finansinstitusjoner,
treffe en enkeltbeslutning rettet til en finans
institusjon med krav om at den treffer de nød
vendige tiltak for å overholde sine forpliktelser
i henhold til unionsretten, herunder bringe
rettsstridig praksis til opphør.
Myndighetens beslutning skal være i sam
svar med den formelle uttalelsen avgitt av
Kommisjonen i henhold til nr. 4.
7. Beslutninger truffet i henhold til nr. 6 skal ha
forrang for eventuelle tidligere beslutninger
truffet av vedkommende myndigheter i
samme sak.
Når de treffer tiltak i forbindelse med saker
som er gjenstand for en formell uttalelse i henhold til nr. 4 eller en beslutning i henhold til nr.
6, skal vedkommende myndigheter etter
komme henholdsvis den formelle uttalelsen
eller beslutningen.
8. I rapporten omhandlet i artikkel 43 nr. 5 skal
Myndigheten angi hvilke vedkommende

myndigheter og finansinstitusjoner som ikke
har etterkommet de formelle uttalelsene eller
beslutningene omhandlet i nr. 4 og 6.
Artikkel 18
Tiltak i krisesituasjoner
1. I tilfeller der en ugunstig utvikling kan utgjøre
en alvorlig trussel mot finansmarkedenes ord
nede virkemåte og integritet eller stabiliteten i
hele eller deler av finanssystemet i Unionen,
skal Myndigheten aktivt legge til rette for og
om nødvendig samordne eventuelle tiltak som
treffes av berørte vedkommende nasjonale til
synsmyndigheter.
For å kunne ivareta en slik tilretteleggings
eller samordningsrolle skal Myndigheten hol
des fullt underrettet om enhver relevant utvik
ling og inviteres til å delta som observatør på
alle relevante møter som holdes av de berørte
vedkommende nasjonale tilsynsmyndigheter.
2. Etter anmodning fra Myndigheten, Kommisjo
nen eller ESRB kan Rådet, i samråd med Kom
misjonen og ESRB, og, dersom det er hen
siktsmessig, de europeiske tilsynsmyndig
heter, treffe en beslutning rettet til Myndig
heten, der det fastslås at det foreligger en kri
sesituasjon i henhold til denne forordning.
Rådet skal vurdere nevnte beslutning på nytt
med passende mellomrom og minst en gang i
måneden. Dersom beslutningen ikke fornyes
etter et tidsrom på én måned, skal den automa
tisk oppheves. Rådet kan til enhver tid erklære
krisesituasjonen for opphørt.
Dersom ESRB eller Myndigheten anser at
en krisesituasjon kan oppstå, skal de utstede en
fortrolig anbefaling til Rådet og gi en vurdering
av situasjonen. Rådet skal deretter vurdere
behovet for et møte. I denne sammenheng skal
det sikres at det tas behørig hensyn til en for
trolig behandling.
Dersom Rådet fastslår at det foreligger en
krisesituasjon, skal det på behørig vis omgå
ende underrette Europaparlamentet og Kom
misjonen.
3. Dersom Rådet har truffet en beslutning i henhold til nr. 2 og det foreligger ekstraordinære
omstendigheter der det er nødvendig med
samordnede tiltak fra nasjonale myndigheters
side for å reagere på en ugunstig utvikling som
kan utgjøre en alvorlig trussel mot finansmar
kedenes ordnede virkemåte og integritet eller
stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet
i Unionen, kan Myndigheten treffe enkelt
beslutninger som pålegger vedkommende
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myndigheter å iverksette de nødvendige tiltak
i samsvar med regelverket nevnt i artikkel 1
nr. 2 med sikte på å motvirke denne utviklin
gen ved å sikre at finansinstitusjoner og ved
kommende myndigheter oppfyller kravene i
dette regelverket.
4. Dersom en vedkommende myndighet ikke
etterkommer
Myndighetens
beslutning
omhandlet i nr. 3 innen fristen fastsatt i
beslutningen, kan Myndigheten, uten at det
berører Kommisjonens myndighet i henhold
til artikkel 258 i TEUV, dersom de relevante
kravene i rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2,
herunder i tekniske regulerings- og gjennom
føringsstandarder vedtatt i samsvar med
nevnte rettsakter, får direkte anvendelse på
finansinstitusjoner, treffe enkeltbeslutninger
rettet til en finansinstitusjon med krav om at
den treffer de nødvendige tiltak for å oppfylle
sine forpliktelser i henhold til nevnte regel
verk, herunder bringe rettsstridig praksis til
opphør. Dette skal gjelde bare i situasjoner
der en vedkommende myndighet ikke anven
der rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, herunder tekniske regulerings- og gjennomfø
ringsstandarder vedtatt i samsvar med nevnte
rettsakter, eller anvender dem på en måte
som framstår som et åpenbart brudd på disse
rettsaktene, og dersom det er nødvendig
raskt å treffe tiltak for å gjenopprette finans
markedenes ordnede virkemåte og integritet
eller stabiliteten i hele eller deler av finans
systemet i Unionen.
5. Beslutninger truffet i henhold til nr. 4 skal ha
forrang for eventuelle tidligere beslutninger
truffet av vedkommende myndigheter i
samme sak.
Ethvert tiltak som treffes av vedkommende
myndighet i forbindelse med saker som er
gjenstand for en beslutning i henhold til nr. 3
eller 4, skal være forenlig med denne beslutnin
gen.

2.

3.

4.

5.

Artikkel 19
Løsning av tvister mellom vedkommende
myndigheter i grensekryssende situasjoner
1. Dersom en vedkommende myndighet har inn
vendinger mot framgangsmåten eller innhol
det i en annen medlemsstats vedkommende
myndighets tiltak eller kritiserer mangelen på
tiltak i tilfeller angitt i rettsaktene nevnt i artik
kel 1 nr. 2, kan Myndigheten, uten at det berø
rer den myndighet som er fastsatt i artikkel 17,

6.

på anmodning fra en eller flere av de berørte
myndigheter bistå myndighetene med å
komme til enighet etter framgangsmåten i nr.
2-4 i denne artikkel.
I tilfeller angitt i regelverket nevnt i artikkel
1 nr. 2, og dersom det på grunnlag av objektive
kriterier kan fastslås at det foreligger en tvist
mellom vedkommende myndigheter i forskjel
lige medlemsstater, kan Myndigheten av eget
tiltak bistå myndighetene med å løse tvisten
etter framgangsmåten i nr. 2-4.
Myndigheten skal fastsette en frist for forliket
mellom vedkommende myndigheter, idet det
tas hensyn til alle relevante frister fastsatt i
rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, til sakens
kompleksitet og til hvor mye den haster. Myn
digheten skal på dette stadium opptre som
megler.
Dersom de berørte vedkommende myndig
heter ikke kommer til enighet i meglingsfasen
omhandlet i nr. 2, kan Myndigheten etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 44 nr. 1
tredje og fjerde ledd med bindende virkning
for de berørte vedkommende myndigheter
treffe en beslutning med krav om at de treffer
bestemte tiltak eller avstår fra å treffe tiltak
med sikte på å løse tvisten, for å sikre samsvar
med unionsretten.
Dersom en vedkommende myndighet ikke
etterkommer Myndighetens beslutning og
dermed unnlater å sikre at en finansinstitu
sjon oppfyller kravene som får direkte anven
delse på den i henhold til rettsaktene nevnt i
artikkel 1 nr. 2, kan Myndigheten, uten at det
berører Kommisjonens myndighet i henhold
til artikkel 258 i TEUV, treffe en enkeltbeslut
ning rettet til en finansinstitusjon med krav
om at den treffer de nødvendige tiltak for å
oppfylle sine forpliktelser i henhold til unions
retten, herunder bringe en viss praksis til
opphør.
Beslutninger truffet i henhold til nr. 4 skal ha
forrang for eventuelle tidligere beslutninger
truffet av vedkommende myndigheter i
samme sak. Ethvert tiltak som treffes av ved
kommende myndighet i forbindelse med saker
som er gjenstand for en beslutning i henhold
til nr. 3 eller 4, skal være forenlig med denne
beslutningen.
I rapporten omhandlet i artikkel 50 nr. 2 skal
styrelederen for Myndigheten angi arten og
typen av tvist mellom vedkommende myndig
heter, hvilke avtaler som er inngått, og hvilke
beslutninger som er truffet for å løse tvistene.
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Artikkel 20
Løsning av tverrsektorielle tvister mellom
vedkommende myndigheter
Felleskomiteen skal etter framgangsmåten fast
satt i artikkel 19 og 56 løse tverrsektorielle tvister
som måtte oppstå mellom vedkommende myndig
heter som definert i henholdsvis artikkel 4 nr. 2 i
denne forordning, i forordning (EU) nr. 1093/
2010 og i forordning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 21
Tilsynskollegier
1. Myndigheten skal bidra til å fremme og over
våke at tilsynskollegiene omhandlet i direktiv
2009/138/EF virker på en formålstjenlig,
effektiv og ensartet måte, og fremme ensartet
anvendelse av unionsretten blant tilsynskolle
giene. Med mål om en tilnærming med hensyn
til beste tilsynspraksis skal personale fra Myn
digheten kunne delta i tilsynskollegienes virk
somhet, herunder stedlig tilsyn, som utføres i
fellesskap av to eller flere vedkommende
myndigheter.
2. Myndigheten skal innta en ledende rolle når
det gjelder å sikre at tilsynskollegier for insti
tusjoner som driver grensekryssende virksom
het, virker på en ensartet og sammenheng
ende måte i hele Unionen, idet det tas hensyn
til den systemrisikoen finansinstitusjonene
omhandlet i artikkel 23 utgjør.
Med hensyn til dette nummer og nr. 1 i
denne artikkel skal Myndigheten anses for å
være «vedkommende myndighet» i henhold til
relevant regelverk.
Myndigheten kan
a) i samarbeid med vedkommende myndig
heter samle inn og dele alle relevante opp
lysninger for å lette kollegiets arbeid samt
opprette og forvalte et sentralt system for
å gjøre slike opplysninger tilgjengelige for
vedkommende myndigheter i kollegiet,
b) innlede og samordne stresstester i hele Uni
onen i samsvar med artikkel 32 for å vurdere
finansinstitusjoners
motstandsdyktighet,
særlig den systemrisikoen finansinstitusjo
ner omhandlet i artikkel 23 utgjør, mot ugun
stig markedsutvikling og vurdere om sys
temrisikoen kan øke i stressituasjoner, idet
det sikres at det på nasjonalt plan anvendes
en konsekvent metode for slike tester, og at
det ved behov rettes en anbefaling til ved
kommende myndigheter om å rette opp pro
blemer som påvises ved stresstesten,

c) fremme et effektivt og formålstjenlig tilsyn,
herunder vurdere de risikoene finansinsti
tusjoner er eller kan bli eksponert for, som
fastslått under tilsynsprosessen eller i stres
situasjoner,
d) overvåke, i samsvar med oppgavene og
myndigheten angitt i denne forordning, de
oppgavene vedkommende myndigheter
utfører, og
e) anmode et kollegium om ytterligere overvei
elser i saker der den mener at beslutningen
vil føre til feil anvendelse av unionsretten
eller ikke vil bidra til å nå målet om tilnær
ming av tilsynspraksis. Myndigheten kan
også anmode gruppetilsynsmyndigheten
om å planlegge et møte i kollegiet eller til
føye et punkt på dagsordenen for et møte.
3. Myndigheten kan utarbeide utkast til tekniske
regulerings- og gjennomføringsstandarder for
å sikre ensartede vilkår for anvendelse av
bestemmelsene om tilsynskollegienes virke
måte og utstede retningslinjer og anbefalinger
vedtatt i henhold til artikkel 16 for å fremme en
tilnærming av tilsynsrutiner og beste praksis
vedtatt av tilsynskollegiene.
4. Myndigheten skal ha en rettslig bindende
meglerrolle for å løse tvister mellom vedkom
mende myndigheter etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 19. Myndigheten kan treffe
tilsynsbeslutninger som får direkte anvendelse
på den berørte institusjon i samsvar med artik
kel 19.
Artikkel 22
Alminnelige bestemmelser
1. Myndigheten skal behørig vurdere system
risiko som fastsatt i forordning (EU) nr. 1092/
2010. Den skal behandle enhver risiko for for
styrrelse av de finansielle tjenestene som
a) skyldes en svekkelse i hele eller deler av
finanssystemet og
b) kan få alvorlige negative følger for det indre
marked og realøkonomien.
Myndigheten skal, når det er hensiktsmes
sig, ta hensyn til den overvåking og vurdering
av systemrisikoer som er utarbeidet av ESRB
og Myndigheten, og reagere på varsler og
anbefalinger fra ESRB i samsvar med artikkel
17 i forordning (EU) nr. 1092/2010.
2. Myndigheten skal i samarbeid med ESRB og i
samsvar med artikkel 23 nr. 1 utarbeide en fel
les strategi for påvisning og måling av system
viktighet, herunder kvantitative og kvalitative
indikatorer etter behov.
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Disse indikatorene skal være et viktig ele
ment ved fastsettelsen av hensiktsmessige til
synstiltak. Myndigheten skal overvåke graden
av tilnærming mellom de fastsatte tiltakene for
å fremme en felles strategi.
3. Uten at det berører rettsaktene nevnt i artikkel
1 nr. 2, skal Myndigheten om nødvendig utar
beide ytterligere retningslinjer og anbefalinger
for finansinstitusjoner for å ta hensyn til den
systemrisikoen de utgjør.
Myndigheten skal sikre at den systemrisi
koen finansinstitusjoner utgjør, tas i betrakt
ning når den utarbeider utkast til tekniske
regulerings- og gjennomføringsstandarder på
de områdene som er fastsatt i rettsaktene nevnt
i artikkel 1 nr. 2.
4. På anmodning fra en eller flere vedkommende
myndigheter, Europaparlamentet, Rådet eller
Kommisjonen eller av eget tiltak kan Myndig
heten gjennomføre en undersøkelse av en
bestemt type finansinstitusjon eller produkt
type eller type atferd for å vurdere mulige trus
ler mot finanssystemets stabilitet og gi de
berørte vedkommende myndigheter egnede
anbefalinger om tiltak.
For dette formål kan Myndigheten utøve
den myndighet den gis i henhold til denne for
ordning, herunder artikkel 35.
5. Felleskomiteen skal sikre en overordnet sam
ordning på tvers av sektorer av den virksom
het som utøves i henhold til denne artikkel.
Artikkel 23
Påvisning og måling av systemrisiko
1. Myndigheten skal i samråd med ESRB utar
beide kriterier for påvisning og måling av sys
temrisiko og en hensiktsmessig ordning for
stresstesting som omfatter en vurdering av
muligheten for at den systemrisikoen finans
institusjoner utgjør, kan øke i stressitua
sjoner.
Myndigheten skal utvikle en hensiktsmes
sig ordning for stresstesting for å bidra til å
fastslå hvilke finansinstitusjoner som kan
utgjøre en systemrisiko. Slike institusjoner
skal underlegges skjerpet tilsyn og om nødven
dig framgangsmåtene for gjenoppretting og
omstrukturering omhandlet i artikkel 25.
2. Myndigheten skal fullt ut ta hensyn til rele
vante internasjonale metoder når den utarbei
der kriteriene for påvisning og måling av den
systemrisikoen forsikringsforetak, gjenfor
sikringsforetak og tjenestepensjonsforetak

kan utgjøre, herunder de metodene som er
fastsatt av Rådet for finansiell stabilitet, Det
internasjonale valutafond, Den internasjonale
organisasjonen for forsikringstilsyn og Den
internasjonale oppgjørsbank.
Artikkel 24
Permanent evne til å reagere på systemrisiko
1. Myndigheten skal sikre at den løpende har
faglig kapasitet til å reagere effektivt dersom
det skulle oppstå systemrisiko som omhandlet
i artikkel 22 og 23, særlig med hensyn til insti
tusjoner som utgjør en systemrisiko.
2. Myndigheten skal utføre de oppgavene den
gis ved denne forordning og regelverket nevnt
i artikkel 1 nr. 2, og skal bidra til å sikre et
sammenhengende og samordnet system for
krisehåndtering og kriseløsning i Unionen.
Artikkel 25
Framgangsmåter for gjenoppretting og
omstrukturering
1. Myndigheten skal bidra til og delta aktivt i
utviklingen og samordningen av effektive og
ensartede gjenopprettings- og omstrukture
ringsplaner, framgangsmåter i krisesitua
sjoner og forebyggende tiltak for å redusere
virkningene på systemet av en eventuell
svikt.
2. Myndigheten kan fastsette beste praksis med
sikte på å lette omstrukturering av institusjo
ner og særlig konserner som driver grense
kryssende virksomhet, på en måte som hin
drer spredning av negative virkninger, sikre
at egnede verktøyer, herunder tilstrekkelige
ressurser, er tilgjengelige og gjøre det mulig
å omstrukturere institusjonen eller konsernet
på en ordnet og kostnadseffektiv måte til rett
tid.
3. Myndigheten kan utarbeide tekniske regule
rings- og gjennomføringsstandarder som fast
satt i rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 10–15.
Artikkel 26
Utvikling av et europeisk nettverk av nasjonale
forsikringsgarantiordninger
Myndigheten kan bidra til vurderingen av behovet
for et europeisk nettverk av nasjonale forsikrings
garantiordninger som er tilstrekkelig finansiert
og harmonisert.
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Artikkel 27
Forebygging, håndtering og løsning av kriser
Myndigheten kan bli anmodet av Kommisjonen
om å bidra til vurderingen nevnt i artikkel 242 i
direktiv 2009/138/EF, særlig med hensyn til til
synsmyndighetenes samarbeid innenfor tilsyn
skollegiene og om kollegiene virker på en hen
siktsmessig måte, tilsynspraksis for fastsettelse av
kapitalkravtillegg, vurderingen av fordelene ved å
styrke konserntilsyn og kapitalforvaltning innen
for et konsern av forsikrings- og gjenforsikrings
foretak, herunder mulige tiltak for å styrke en god
grensekryssende forvaltning av forsikringskon
serner, særlig med hensyn til risikohåndtering og
forvaltning av eiendeler, og rapportering om ny
utvikling og framgang med hensyn til
a) en harmonisert ramme for tidlig inngrep,
b) praksis for en sentralisert risikohåndtering i
konserner og hvordan konserninterne model
ler fungerer, herunder stresstester,
c) transaksjoner innenfor konsernet og risiko
konsentrasjoner,
d) virkningene av diversifisering og konsentra
sjon over tid,
e) en harmonisert ramme for overføring av eien
deler og for framgangsmåter for insolvens og
avvikling som fjerner de relevante nasjonale
selskapsrettslige hindringene for overføring av
eiendeler,
f) et likeverdig nivå for vern av forsikringstakere
og begunstigede i foretak innenfor samme
konsern, særlig i krisesituasjoner,
g) en harmonisert og tilstrekkelig finansiert EU
løsning for forsikringsgarantiordninger.
Med hensyn til bokstav f) kan Myndigheten
også rapportere om ny utvikling og framgang
med hensyn til et sett av samordnede nasjonale
ordninger for krisehåndtering, herunder beho
vet for et system av sammenhengende og tro
verdige finansieringsordninger med hensikts
messige finansieringsvirkemidler.
Gjennomgåelsen av denne forordning i
henhold til artikkel 81 skal særlig omfatte en
undersøkelse av muligheten for å styrke Myn
dighetens rolle innenfor en ramme av forebyg
ging, håndtering og løsning av kriser.
Artikkel 28
Delegering av oppgaver og ansvar
1. Vedkommende myndigheter kan, med sam
tykke fra den ansvaret delegeres til, delegere
oppgaver og ansvar til Myndigheten eller
andre vedkommende myndigheter på de vilkår

som er fastsatt i denne artikkel. Medlemssta
tene kan fastsette særlige ordninger for dele
gering av ansvar som må overholdes før deres
vedkommende myndigheter inngår slike dele
geringsavtaler, og som kan begrense omfan
get av delegeringen til det som er nødvendig
for effektivt tilsyn med finansinstitusjoner eller
finanskonserner som driver grensekryssende
virksomhet.
2. Myndigheten skal stimulere til og lette delege
ring av oppgaver og ansvar mellom vedkom
mende myndigheter ved å fastsette hvilke
oppgaver og hvilket ansvar som kan delegeres
eller utøves i fellesskap, og ved å fremme
beste praksis.
3. Delegering av ansvar skal medføre en omfor
deling av den myndighet som er fastsatt i retts
aktene nevnt i artikkel 1 nr. 2. Lovgivningen
som gjelder for den myndighet ansvaret dele
geres til, får anvendelse på framgangsmåten,
håndhevingen, den administrative kontrollen
og domstolskontrollen knyttet til det delegerte
ansvaret.
4. Vedkommende myndigheter skal underrette
Myndigheten om de delegeringsavtalene de
har til hensikt å inngå. De skal sette avtalene i
kraft tidligst en måned etter at Myndigheten
er underrettet.
Myndigheten kan avgi uttalelse om den
planlagte avtalen innen en måned etter at den
er blitt underrettet.
Myndigheten skal på en hensiktsmessig
måte offentliggjøre enhver delegeringsavtale
slik den er inngått av vedkommende myndig
heter, for å sikre at alle berørte parter er behø
rig underrettet.
Artikkel 29
Felles tilsynskultur
1. Myndigheten skal bidra aktivt til å bygge opp
en felles tilsynskultur i Unionen og en konse
kvent tilsynspraksis samt sikre ensartede
framgangsmåter og konsekvente metoder i
hele Unionen. Myndigheten skal minst
a) avgi uttalelser til vedkommende myndig
heter,
b) fremme effektiv bilateral og multilateral
utveksling av opplysninger mellom ved
kommende myndigheter, samtidig som
gjeldende bestemmelser om fortrolighet og
personvern i relevant unionsregelverk
overholdes,
c) bidra til at det utarbeides ensartede tilsyns
standarder, herunder standarder for rap
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portering, og internasjonale regnskaps
standarder av høy kvalitet i samsvar med
artikkel 1 nr. 3,
d) gjennomgå anvendelsen av de relevante
tekniske regulerings- og gjennomførings
standardene Kommisjonen har vedtatt, og
av de retningslinjene og anbefalingene
Myndigheten har utstedt, samt foreslå
endringer der dette er hensiktsmessig, og
e) opprette opplæringsprogrammer innenfor
og på tvers av sektorer, lette utveksling av
personale og oppmuntre vedkommende
myndigheter til å intensivere bruken av
ordninger for utlån av personale og andre
verktøyer.
2. Myndigheten kan etter behov utvikle nye
praktiske hjelpemidler og tilnærmings
verktøyer for å fremme felles tilsynsmetoder
og -praksis.
Artikkel 30
Fagfellevurderinger av vedkommende
myndigheter
1. Myndigheten skal med jevne mellomrom orga
nisere og gjennomføre fagfellevurderinger av
deler av eller hele virksomheten til vedkom
mende myndigheter for å styrke konsekven
sen i tilsynsresultatene ytterligere. For dette
formål skal Myndigheten utvikle metoder som
gjør det mulig å foreta en objektiv vurdering
og sammenligning av de myndigheter som blir
vurdert. Ved fagfellevurdering skal det tas
hensyn til eksisterende opplysninger og vurde
ringer som allerede er gjort av den berørte
vedkommende myndighet.
2. Fagfellevurderingen skal omfatte, men ikke
begrenses til, en vurdering av
a) hvorvidt vedkommende myndigheters res
surser og styringsformer er hensiktsmes
sige, særlig med hensyn til en effektiv
anvendelse av de tekniske regulerings- og
gjennomføringsstandardene omhandlet i
artikkel 10–15 og rettsaktene nevnt i artik
kel 1 nr. 2 samt evnen til å reagere på mar
kedsutviklingen,
b) graden av tilnærming som er oppnådd i
anvendelsen av unionsretten og i tilsyns
praksis, herunder de tekniske regulerings
og gjennomføringsstandardene, retnings
linjene og anbefalingene vedtatt i henhold
til artikkel 10–16, og i hvilken grad tilsyns
praksisen bidrar til oppfyllelse av målene
fastsatt i unionsretten,

c) beste praksis utviklet av en vedkommende
myndighet som kan være nyttig å ta i bruk
for andre vedkommende myndigheter,
d) effektiviteten og graden av tilnærming som
er oppnådd i håndhevingen av bestemmel
ser som er vedtatt for gjennomføring av uni
onsretten, herunder forvaltningsmessige
tiltak og sanksjoner iverksatt mot ansvar
lige personer i tilfeller der disse bestemmel
sene ikke er overholdt.
3. På grunnlag av en fagfellevurdering kan Myn
digheten utstede retningslinjer og anbefalin
ger i samsvar med artikkel 16. I samsvar med
artikkel 16 nr. 3 skal vedkommende myndig
heter etterstrebe å følge disse retningslinjene
og anbefalingene. Myndigheten skal ta hensyn
til resultatet av fagfellevurderingen når den
utarbeider utkast til tekniske regulerings- eller
gjennomføringsstandarder i samsvar med
artikkel 10–15.
4. Myndigheten skal offentliggjøre beste praksis
som påvises ved fagfellevurderinger. I tillegg
kan alle andre resultater fra fagfellevurderin
ger offentliggjøres etter samtykke fra den ved
kommende myndighet som er gjenstand for
fagfellevurderingen.
Artikkel 31
Samordningsfunksjon
Myndigheten skal ivareta den generelle samord
ningen av vedkommende myndigheter, særlig i
situasjoner der en ugunstig utvikling vil kunne
true finansmarkedenes ordnede virkemåte og
integritet eller stabiliteten i finanssystemet i Unio
nen.
Myndigheten skal fremme en samordnet reak
sjon fra Unionen, blant annet ved å
a) lette utveksling av opplysninger mellom ved
kommende myndigheter,
b) fastsette omfanget av og, når det er mulig og
hensiktsmessig, kontrollere at de opplysnin
gene som bør gjøres tilgjengelige for berørte
vedkommende myndigheter, er pålitelige,
c) utføre ikke-bindende megling på anmodning
fra vedkommende myndighet eller av eget til
tak, uten at dette berører artikkel 19,
d) underrette ESRB omgående om eventuelle
krisesituasjoner,
e) treffe alle hensiktsmessige tiltak i forbindelse
med en utvikling som kan true finansmarkede
nes virkemåte, med sikte på å lette samordnin
gen av tiltak som treffes av berørte vedkom
mende myndigheter,
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f) sentralisere opplysninger mottatt fra vedkom
mende myndigheter i samsvar med artikkel 21
og 35 som følge av den lovfestede rapporte
ringsplikten for institusjoner som driver virk
somhet i mer enn én medlemsstat.
Myndigheten skal videreformidle disse opplys
ningene til andre berørte vedkommende
myndigheter.
Artikkel 32
Vurdering av markedsutviklingen
1. Myndigheten skal overvåke og vurdere mar
kedsutviklingen innenfor sitt ansvarsområde
og om nødvendig underrette Den europeiske
tilsynsmyndighet (Den europeiske banktil
synsmyndighet) og Den europeiske tilsyns
myndighet (Den europeiske verdipapir- og
markedstilsynsmyndighet), ESRB, Europapar
lamentet, Rådet og Kommisjonen om relevante
tendenser innenfor tilsyn på mikroplan, poten
sielle risikoer og sårbarhet. Myndigheten skal
i sin vurdering ta med en økonomisk analyse
av de markedene der finansinstitusjoner driver
virksomhet, og en vurdering av den potensi
elle markedsutviklingens innvirkning på slike
institusjoner.
2. Myndigheten skal i samarbeid med ESRB
iverksette og samordne vurderinger på unionsplan av finansinstitusjonenes motstandsdyktig
het mot en ugunstig markedsutvikling. For
dette formål skal den utvikle følgende til bruk
for vedkommende myndigheter:
a) felles metoder for å vurdere hvilken virk
ning økonomiske scenarioer vil ha på en
institusjons finansielle stilling,
b) felles strategier for hvordan resultatene av
vurderingene av finansinstitusjonenes mot
standsdyktighet formidles,
c) felles metoder for å vurdere hvilken virk
ning visse produkter eller distribusjonspro
sesser har på en institusjons finansielle stil
ling og på informasjonen til forsikringsta
kere, medlemmer av pensjonsordninger,
begunstigede og kunder.
3. Uten at det berører ESRBs oppgaver fastsatt i
forordning (EU) nr. 1092/2010, skal Myndig
heten minst én gang i året, og om nødvendig
oftere, framlegge for Europaparlamentet,
Rådet, Kommisjonen og ESRB vurderinger av
tendenser, potensielle risikoer og sårbarhet
innenfor sitt ansvarsområde.
Myndigheten skal i disse vurderingene ta
med en klassifisering av de risikoene og den
sårbarheten som er viktigst, og om nødvendig

anbefale forebyggende tiltak eller utbedrings
tiltak.
4. Myndigheten skal sikre en tilstrekkelig dek
ning av utvikling, risiko og sårbarhet på tvers
av sektorer ved å samarbeide nært med Den
europeiske tilsynsmyndighet (Den euro
peiske banktilsynsmyndighet) og Den euro
peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)
gjennom Felleskomiteen.
Artikkel 33
Internasjonale forbindelser
1. Uten at det berører medlemsstatenes eller uni
onsinstitusjonenes respektive myndighet, kan
Myndigheten opprette kontakter og inngå for
valtningsavtaler med tilsynsmyndigheter,
internasjonale organisasjoner og forvaltninger
i tredjestater. Disse avtalene skal ikke medføre
juridiske forpliktelser for Unionen og dens
medlemsstater og skal heller ikke hindre med
lemsstatene og deres vedkommende myndig
heter i å inngå bilaterale eller multilaterale
avtaler med disse tredjestatene.
2. Myndigheten skal bistå i forberedelsen av
beslutninger om likeverdighet som skal gjelde
for tilsynsordninger i tredjestater i samsvar
med rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2.
3. I rapporten omhandlet i artikkel 43 nr. 5 skal
Myndigheten angi hvilke forvaltningsavtaler
som er inngått med internasjonale organisasjo
ner eller tredjestaters forvaltninger, og hvilken
bistand den har gitt i forberedelsen av beslut
ninger om likeverdighet.
Artikkel 34
Andre oppgaver
1. Myndigheten kan på anmodning fra Europa
parlamentet, Rådet eller Kommisjonen eller av
eget tiltak avgi uttalelser til Europaparlamen
tet, Rådet eller Kommisjonen om alle spørsmål
knyttet til dens ansvarsområde.
2. Når det gjelder tilsynsvurderinger av fusjoner
og erverv som omfattes av direktiv 92/49/EØF
og direktiv 2002/83/EF og 2005/68/EF, som
endret ved direktiv 2007/44/EF, og som i henhold til nevnte direktiver krever samråd mel
lom vedkommende myndigheter i to eller flere
medlemsstater, kan Myndigheten etter søk
nad fra en av de berørte vedkommende
myndigheter avgi og offentliggjøre en uttalelse
om en tilsynsvurdering, unntatt i forbindelse
med kriteriene fastsatt i artikkel 15b nr. 1 bok
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stav e) i direktiv 92/49/EØF, artikkel 15b nr. 1
bokstav e) i direktiv 2002/83/EF og artikkel
19a nr. 1 bokstav e) i direktiv 2005/68/EF.
Uttalelsen skal avgis omgående og uansett
innen utgangen av vurderingsperioden i sam
svar med direktiv 92/49/EØF og direktiv
2002/83/EF og 2005/68/EF, som endret ved
direktiv 2007/44/EF. Artikkel 35 får anven
delse på de områdene Myndigheten kan avgi
uttalelse om.
Artikkel 35
Innsamling av opplysninger
1. På anmodning fra Myndigheten skal medlems
statenes vedkommende myndigheter gi Myn
digheten alle de opplysningene den trenger for
å utføre de oppgavene den er pålagt i henhold
til denne forordning, forutsatt at de har lovlig
tilgang til de relevante opplysningene, og at
anmodningen om opplysninger er nødvendig
sett i forhold til den aktuelle oppgavens art.
2. Myndigheten kan også be om at opplysninger
framlegges med regelmessige mellomrom og i
bestemte formater. Slike anmodninger skal
om mulig framsettes ved bruk av felles rappor
teringsformater.
3. Etter en behørig begrunnet anmodning fra en
medlemsstats vedkommende myndighet kan
Myndigheten framlegge enhver opplysning
som er nødvendig for at vedkommende myn
dighet skal kunne utføre sine oppgaver i sam
svar med kravene om taushetsplikt fastsatt i
sektorregelverket og i artikkel 70.
4. Før Myndigheten anmoder om opplysninger i
henhold til denne artikkel, og for å unngå dob
bel rapporteringsplikt, skal den ta hensyn til all
relevant eksisterende statistikk som er utar
beidet og formidlet av Det europeiske stati
stikksystem og Det europeiske system av
sentralbanker.
5. Dersom opplysningene ikke er tilgjengelige
eller ikke framlegges av vedkommende myn
dighet til rett tid, kan Myndigheten rette en
behørig begrunnet anmodning til andre til
synsmyndigheter, til det departement som har
ansvar for finansspørsmål, dersom dette har
tilsynsopplysninger til rådighet, til den nasjo
nale sentralbank eller til den berørte medlems
stats statistikkontor.
6. Dersom opplysningene ikke er tilgjengelige
eller ikke framlegges til rett tid i henhold til nr.
1 eller 5, kan Myndigheten rette en behørig
begrunnet anmodning direkte til de berørte
finansinstitusjonene. Den begrunnede anmod

ningen skal inneholde en forklaring på hvorfor
opplysningene om de enkelte finansinstitusjo
nene er nødvendige.
Myndigheten skal underrette berørte ved
kommende myndigheter om anmodninger i
henhold til dette nummer og nr. 5.
På anmodning fra Myndigheten skal ved
kommende myndigheter bistå Myndigheten i
innsamlingen av opplysninger.
7. Myndigheten kan benytte fortrolige opplysnin
ger mottatt i henhold til denne artikkel bare
ved utførelsen av de oppgavene den er pålagt
ved denne forordning.
Artikkel 36
Forholdet til ESRB
1. Myndigheten skal samarbeide nært og
regelmessig med ESRB.
2. Myndigheten skal regelmessig og til rett tid gi
ESRB de opplysningene som er nødvendige
for at ESRB skal kunne utføre sine oppgaver.
Alle data som er nødvendige for at ESRB skal
kunne utføre sine oppgaver, og som ikke fin
nes i summarisk eller sammenfattet form, skal
omgående framlegges for ESRB etter en
begrunnet anmodning som fastsatt i artikkel
15 i forordning (EU) nr. 1092/2010. Myndig
heten skal i samarbeid med ESRB fastsette for
målstjenlige interne framgangsmåter for
overføring av fortrolige opplysninger, særlig
opplysninger om de enkelte finansinstitusjo
nene.
3. Myndigheten skal i samsvar med nr. 4 og 5
sikre hensiktsmessig oppfølging av varsler og
anbefalinger fra ESRB omhandlet i artikkel 16
i forordning (EU) nr. 1092/2010.
4. Når Myndigheten mottar et varsel eller en
anbefaling som ESRB har rettet til den, skal
Myndigheten omgående innkalle til et møte i
tilsynsstyret og vurdere hvilke følger et slikt
varsel eller en slik anbefaling har for utførel
sen av dens oppgaver.
Myndigheten skal, etter den relevante
framgangsmåten for beslutningstaking i sam
svar med den myndighet den er gitt ved denne
forordning, beslutte hvilke tiltak som skal tref
fes for å håndtere de problemene som påpekes
i varselet eller anbefalingen.
Dersom Myndigheten ikke følger opp en
anbefaling, skal den gi ESRB og Rådet en
begrunnelse for dette.
5. Når Myndigheten mottar et varsel eller en
anbefaling fra ESRB som er rettet til en ved
kommende myndighet, skal Myndigheten,
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dersom det er relevant, utøve den myndighet
den er gitt ved denne forordning til å sikre at
den følges opp til rett tid.
Dersom adressaten ikke har til hensikt å
følge anbefalingen fra ESRB, skal den under
rette tilsynsstyret og drøfte sin begrunnelse
med tilsynsstyret.
Vedkommende myndighet skal ta behørig
hensyn til tilsynsstyrets synspunkter når den
underretter Rådet og ESRB i samsvar med
artikkel 17 i forordning (EU) nr. 1092/2010.
6. Ved utførelsen av de oppgavene som er fast
satt i denne forordning, skal Myndigheten i
størst mulig grad ta hensyn til ESRBs varsler
og anbefalinger.

3.

4.

Artikkel 37
Interessentgruppe for forsikring og
gjenforsikring og interessentgruppe for
tjenestepensjoner
1. For å lette samråd med berørte parter på områ
der som er relevante for Myndighetens opp
gaver, skal det opprettes en interessentgruppe
for forsikring og gjenforsikring og en interes
sentgruppe for tjenestepensjoner (heretter
samlet kalt «interessentgruppene»). Interes
sentgruppene skal rådspørres om tiltak som
treffes i henhold til artikkel 10–15 om tekniske
regulerings- og gjennomføringsstandarder og,
med mindre retningslinjene og anbefalingene
gjelder enkelte finansinstitusjoner, artikkel 16
om retningslinjer og anbefalinger. Dersom det
må treffes hastetiltak og samråd blir umulig,
skal interessentgruppene underrettes så raskt
som mulig.
Interessentgruppene skal møtes minst fire
ganger i året. De kan i fellesskap diskutere
områder av felles interesse og skal underrette
hverandre om andre spørsmål som blir disku
tert.
Medlemmer av den ene interessentgrup
pen kan også være medlemmer av den andre.
2. Interessentgruppen for forsikring og gjenfor
sikring skal ha 30 medlemmer som er likelig
fordelt på forsikrings- og gjenforsikringsfore
tak som driver virksomhet i Unionen, repre
sentanter for deres ansatte samt forbrukere,
brukere av forsikrings- og gjenforsikringstje
nester, representanter for små og mellomstore
bedrifter og representanter for relevante
yrkessammenslutninger. Minst fem av med
lemmene skal være uavhengige anerkjente
akademikere. Ti av medlemmene skal repre
sentere forsikringsforetak, gjenforsikrings

5.

6.

7.
8.

foretak og forsikringsformidlere, hvorav tre
skal representere kooperative og gjensidige
forsikringsgivere eller gjenforsikrere.
Interessentgruppen for tjenestepensjoner skal
ha 30 medlemmer som er likelig fordelt på tje
nestepensjonsforetak som driver virksomhet i
Unionen, representanter for arbeidstakere,
representanter for begunstigede, representan
ter for små og mellomstore bedrifter og repre
sentanter for relevante yrkessammenslutnin
ger. Minst fem av medlemmene skal være uav
hengige anerkjente akademikere. Ti av med
lemmene skal representere tjenestepensjons
foretak.
Medlemmene av interessentgruppene skal
utnevnes av tilsynsstyret etter forslag fra de
berørte partene. Når tilsynsstyret treffer sin
beslutning, skal det i den grad det er mulig
sikre at det foretas en hensiktsmessig geo
grafisk og kjønnsmessig fordeling mellom
representanter for de berørte partene i hele
Unionen.
Myndigheten skal, med forbehold for taus
hetsplikten fastsatt i artikkel 70, framlegge alle
nødvendige opplysninger og stille nødvendige
sekretariatsfunksjoner til rådighet for interes
sentgruppene. Medlemmer av interessent
gruppene som representerer ideelle organisa
sjoner, med unntak av representanter for
næringen, skal motta tilfredsstillende godtgjø
ring. Interessentgruppene kan opprette
arbeidsgrupper for tekniske spørsmål. Med
lemmer av interessentgruppene skal ha en
mandatperiode på to og et halvt år, og deretter
skal det innledes en ny framgangsmåte for
utvelging.
Mandatet til medlemmene av interessent
gruppene kan fornyes én gang.
Interessentgruppene kan avgi uttalelser og gi
råd til Myndigheten i alle spørsmål som gjel
der Myndighetens oppgaver, med særlig vekt
på oppgavene fastsatt i artikkel 10–16 og artik
kel 29, 30 og 32.
Interessentgruppene skal vedta sin forret
ningsorden med to tredels flertall blant sine
medlemmer.
Myndigheten skal offentliggjøre interessent
gruppenes uttalelser og råd og resultatene av
deres samråd.

Artikkel 38
Beskyttelsestiltak
1. Myndigheten skal sikre at ingen beslutninger
truffet i henhold til artikkel 18 eller 19 på noen
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måte berører medlemsstatenes finanspolitiske
ansvar.
2. Dersom en medlemsstat mener at en beslut
ning truffet i henhold til artikkel 19 nr. 3 berø
rer dens finanspolitiske ansvar, kan den innen
to uker etter at vedkommende myndighet er
blitt underrettet om Myndighetens beslutning,
underrette Myndigheten og Kommisjonen om
at beslutningen ikke vil bli gjennomført av ved
kommende myndighet.
I sin underretning skal medlemsstaten
klart og tydelig forklare hvorfor og hvordan
beslutningen berører dens finanspolitiske
ansvar.
Ved en slik underretning skal Myndig
hetens beslutning midlertidig oppheves.
Innen én måned etter underretningen fra
medlemsstaten skal Myndigheten underrette
medlemsstaten om hvorvidt den opprettholder
sin beslutning, eller om den endrer eller til
bakekaller den. Dersom beslutningen opprett
holdes eller endres, skal Myndigheten erklære
at finanspolitiske ansvarsområder ikke berø
res.
Dersom Myndigheten opprettholder sin
beslutning, skal Rådet på et av sine møter
senest to måneder etter at Myndigheten har
underrettet medlemsstaten som fastsatt i
fjerde ledd, med et flertall av de avgitte stem
mene avgjøre om Myndighetens beslutning
skal opprettholdes.
Dersom Rådet etter å ha behandlet saken
ikke treffer en beslutning om å opprettholde
Myndighetens beslutning i samsvar med
femte ledd, skal Myndighetens beslutning
oppheves.
3. Dersom en medlemsstat mener at en beslut
ning truffet i henhold til artikkel 18 nr. 3 berø
rer dens finanspolitiske ansvar, kan den
innen tre virkedager etter at vedkommende
myndighet er blitt underrettet om Myndighe
tens beslutning, underrette Myndigheten,
Kommisjonen og Rådet om at beslutningen
ikke vil bli gjennomført av vedkommende
myndighet.
I sin underretning skal medlemsstaten
klart og tydelig forklare hvorfor og hvordan
beslutningen berører dens finanspolitiske
ansvar.
Ved en slik underretning skal Myndighe
tens beslutning midlertidig oppheves.
Rådet skal innen ti virkedager innkalle til et
møte og med simpelt flertall av sine medlem
mer treffe en beslutning om hvorvidt Myndig
hetens beslutning skal tilbakekalles.

Dersom Rådet etter å ha behandlet saken
ikke treffer en beslutning om å tilbakekalle
Myndighetens beslutning i samsvar med fjerde
ledd, skal den midlertidige opphevingen av
Myndighetens beslutning opphøre.
4. Dersom Rådet har truffet en beslutning i sam
svar med nr. 3 om ikke å tilbakekalle en
beslutning truffet av Myndigheten som gjel
der artikkel 18 nr. 3, og den berørte medlems
stat fortsatt mener at Myndighetens
beslutning berører dens finanspolitiske
ansvar, kan nevnte medlemsstat underrette
Kommisjonen og Myndigheten og anmode
om at Rådet tar saken opp til ny behandling.
Den berørte medlemsstat skal tydelig angi
grunnene til at den ikke er enig i Rådets
beslutning.
Innen fire uker etter underretningen
omhandlet i første ledd skal Rådet bekrefte sin
opprinnelige beslutning eller treffe ny beslut
ning i samsvar med nr. 3.
Rådet kan forlenge fristen på fire uker med
ytterligere fire uker dersom omstendighetene
krever det.
5. Ethvert misbruk av denne artikkel, særlig i for
bindelse med en beslutning truffet av Myndig
heten som ikke har betydelige eller vesentlige
finanspolitiske følger, er uforenlig med det
indre marked og skal være forbudt.
Artikkel 39
Framgangsmåte for beslutningstaking
1. Før Myndigheten treffer beslutninger i henhold til denne forordning, skal den underrette
alle navngitte adressater om at den har til hen
sikt å treffe en slik beslutning, og angi den fris
ten adressaten har til å komme med sine
synspunkter, idet det tas fullt hensyn til hvor
mye saken haster, dens kompleksitet og
mulige følger. Dette får anvendelse mutatis
mutandis på anbefalinger som omhandlet i
artikkel 17 nr. 3.
2. Myndighetens beslutninger skal begrunnes.
3. Adressatene for Myndighetens beslutninger
skal underrettes om klageadgangen i henhold
til denne forordning.
4. Dersom Myndigheten har truffet en beslut
ning i henhold til artikkel 18 nr. 3 eller 4, skal
denne beslutningen vurderes på nytt med pas
sende mellomrom.
5. De beslutningene Myndigheten treffer i henhold til artikkel 17, 18 eller 19, skal offentlig
gjøres med angivelse av den berørte
vedkommende myndighet eller finansinstitu
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sjon og hovedinnholdet i beslutningen, med
mindre slik offentliggjøring er i strid med
finansinstitusjoners rettmessige interesse i å
verne sine forretningshemmeligheter eller kan
utgjøre en alvorlig trussel mot finansmarkede
nes ordnede virkemåte og integritet eller stabi
liteten i hele eller deler av finanssystemet i
Unionen.

Kapittel III
Organisasjon
Avsnitt 1
Tilsynsstyret
Artikkel 40
Sammensetning
1. Tilsynsstyret skal være sammensatt av
a) en leder (uten stemmerett),
b) lederen for den nasjonale offentlige myn
dighet som har myndighet til å føre tilsyn
med finansinstitusjoner i hver medlems
stat, som skal møte personlig minst to gan
ger i året,
c) en representant (uten stemmerett) for
Kommisjonen,
d) en representant (uten stemmerett) for
ESRB,
e) en representant (uten stemmerett) for hver
av de andre to europeiske tilsynsmyndig
hetene.
2. Tilsynsstyret skal innkalle til møte med inter
essentgruppene regelmessig og minst to gan
ger i året,
3. Hver vedkommende myndighet er ansvarlig
for å utpeke et varamedlem på høyt nivå i
samme myndighet, som kan erstatte
medlemmet av tilsynsstyret nevnt i nr. 1 bok
stav b) dersom vedkommende er forhindret
fra å møte.
4. I medlemsstater der mer enn én myndighet er
ansvarlig for tilsynet i henhold til denne for
ordning, skal disse myndighetene bli enige om
en felles representant. Når et spørsmål som
skal drøftes i tilsynsstyret, ikke faller inn
under myndigheten til den nasjonale myndig
het som er representert av medlemmet nevnt i
nr. 1 bokstav b), kan nevnte medlem ledsages
av en representant (uten stemmerett) for den
aktuelle nasjonale myndigheten.
5. Tilsynsstyret kan beslutte å la observatører
delta.
Daglig leder kan delta (uten stemmerett)
på tilsynsstyrets møter.

Artikkel 41
Interne komiteer og ekspertgrupper
1. Tilsynsstyret kan nedsette interne komiteer
eller ekspertgrupper for bestemte oppgaver
som er tildelt tilsynsstyret, og kan beslutte at
visse klart definerte oppgaver og beslutninger
skal delegeres til interne komiteer eller
ekspertgrupper, styret eller lederen.
2. Med hensyn til artikkel 19 skal tilsynsstyret
sammenkalle en uavhengig ekspertgruppe
som skal bestå av lederen og to av tilsynssty
rets medlemmer som ikke er representanter
for de vedkommende myndigheter som er par
ter i tvisten, og som verken har noen interesse
i konflikten eller har direkte forbindelser til de
berørte vedkommende myndigheter.
3. Med forbehold for artikkel 19 nr. 2 skal
ekspertgruppen foreslå en beslutning for ende
lig vedtakelse i tilsynsstyret etter framgangs
måten i artikkel 44 nr. 1 tredje ledd.
4. Tilsynsstyret vedtar forretningsordenen for
ekspertgruppen nevnt i nr. 2.
Artikkel 42
Uavhengighet
Ved utførelsen av de oppgavene tilsynsstyret er
gitt ved denne forordning, skal lederen og de
stemmeberettigede medlemmene av tilsynsstyret
opptre uavhengig og upartisk utelukkende i hele
Unionens interesse og ikke be om eller motta
instrukser fra Unionens institusjoner eller orga
ner, medlemsstaters regjeringer eller noe annet
offentlig eller privat organ.
Verken medlemsstatene, Unionens institusjo
ner eller organer eller noe annet offentlig eller pri
vat organ skal forsøke å påvirke hvordan tilsyns
styrets medlemmer utfører sine oppgaver.
Artikkel 43
Oppgaver
1. Tilsynsstyret skal fastsette retningslinjer for
Myndighetens arbeid og ha ansvar for å treffe
beslutningene omhandlet i kapittel II.
2. Tilsynsstyret skal vedta uttalelsene, anbefalin
gene og beslutningene og gi de rådene som er
nevnt i kapittel II.
3. Tilsynsstyret skal utnevne lederen.
4. Tilsynsstyret skal innen 30. september hvert
år etter forslag fra styret vedta Myndighetens
arbeidsprogram for det kommende året og
oversende det til Europaparlamentet, Rådet og
Kommisjonen til underretning.
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5.

6.

7.
8.

Arbeidsprogrammet skal vedtas med forbe
hold for den årlige budsjettbehandlingen, og
det skal offentliggjøres.
Tilsynsstyret skal etter forslag fra styret vedta
årsrapporten om Myndighetens virksomhet,
herunder om utførelsen av lederens oppgaver,
på grunnlag av utkastet til rapport nevnt i artik
kel 53 nr. 7, og skal oversende denne rappor
ten til Europaparlamentet, Rådet, Kommisjo
nen, Revisjonsretten og Den europeiske øko
nomiske og sosiale komité innen 15. juni hvert
år. Rapporten skal offentliggjøres.
Tilsynsstyret skal vedta Myndighetens fler
årige arbeidsprogram og oversende det til
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen til
underretning.
Det flerårige arbeidsprogrammet skal ved
tas med forbehold for den årlige budsjettbe
handlingen, og det skal offentliggjøres.
Tilsynsstyret skal vedta budsjettet i samsvar
med artikkel 63.
Tilsynsstyret skal utøve disiplinærmyndighet
overfor leder og daglig leder og kan avsette
dem i samsvar med henholdsvis artikkel 48 nr.
5 og artikkel 51 nr. 5.

Artikkel 44
Beslutningstaking
1. Tilsynsstyrets beslutninger skal treffes med
simpelt flertall av dets medlemmer. Hvert
medlem skal ha én stemme.
Når det gjelder rettsaktene omhandlet i
artikkel 10-16 og tiltak og beslutninger som
vedtas i henhold til artikkel 9 nr. 5 tredje ledd
og kapittel VI og som unntak fra første ledd i
dette nummer, skal tilsynsstyret treffe beslut
ninger på grunnlag av et kvalifisert flertall av
sine medlemmer som angitt i artikkel 16 nr. 4 i
traktaten om Den europeiske union og artikkel
3 i protokoll (nr. 36) om overgangsbestemmel
ser.
Når det gjelder beslutninger i samsvar med
artikkel 19 nr. 3, for beslutninger som treffes av
gruppetilsynsmyndigheten, skal beslutningen
som foreslås av ekspertgruppen, anses som
vedtatt dersom den godkjennes med simpelt
flertall, med mindre den forkastes av medlem
mene som representerer et blokkerende
mindretall av stemmene som angitt i artikkel
16 nr. 4 i traktaten om Den europeiske union og
i artikkel 3 i protokollen (nr. 36) om overgangs
bestemmelser.
Når det gjelder alle andre beslutninger i
samsvar med artikkel 19 nr. 3, skal beslutnin

gen som foreslås av ekspertgruppen, vedtas
med simpelt flertall av tilsynsstyrets medlem
mer. Hvert medlem skal ha én stemme.
2. Lederen skal innkalle til møtene i tilsynsstyret
på eget initiativ eller etter anmodning fra en
tredel av dets medlemmer, og møtene ledes av
lederen.
3. Tilsynsstyret skal vedta og offentliggjøre sin
forretningsorden.
4. I forretningsordenen skal det fastsettes nær
mere avstemningsregler, herunder om nød
vendig regler for beslutningsdyktighet. Med
lemmene uten stemmerett og observatørene,
med unntak av leder og daglig leder, skal ikke
delta i drøftinger i tilsynsstyret som gjelder
enkelte finansinstitusjoner, med mindre noe
annet er fastsatt i artikkel 75 nr. 3 eller i retts
aktene nevnt i artikkel 1 nr. 2.
Avsnitt 2
Styret
Artikkel 45
Sammensetning
1. Styret skal være sammensatt av lederen og
seks andre medlemmer av tilsynsstyret som
velges av og blant de stemmeberettigede med
lemmene av tilsynsstyret.
Med unntak av lederen skal hvert medlem
av styret ha et varamedlem som kan erstatte
vedkommende dersom vedkommende er for
hindret fra å møte.
Mandatperioden for medlemmene som vel
ges av tilsynsstyret, skal være to og et halvt år.
Mandatet kan fornyes én gang. Sammensetnin
gen av styret skal være balansert og forholds
messig og skal gjenspeile Unionen som helhet.
Mandatene skal være overlappende, og det
skal anvendes en hensiktsmessig rotasjonsord
ning.
2. Styrets beslutninger skal treffes med et flertall
av medlemmene som er til stede. Hvert med
lem skal ha én stemme.
Daglig leder og en representant for Kommi
sjonen skal delta uten stemmerett på møtene i
styret.
Kommisjonens representant skal ha rett til
å stemme i saker nevnt i artikkel 63.
Styret skal vedta og offentliggjøre sin for
retningsorden.
3. Lederen skal innkalle til møtene i styret på
eget initiativ eller etter anmodning fra en tre
del av dets medlemmer, og møtene ledes av
lederen.
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Styret skal holde møte før hvert møte i til
synsstyret og så ofte som styret anser det som
nødvendig. Det skal holdes minst fem møter i
året.
4. Medlemmene av styret kan, med forbehold for
forretningsordenen, bistås av rådgivere eller
sakkyndige. Medlemmene uten stemmerett,
med unntak av daglig leder, skal ikke delta i
drøftinger i styret som gjelder enkelte finans
institusjoner.
Artikkel 46
Uavhengighet
Medlemmene av styret skal opptre uavhengig og
upartisk utelukkende i hele Unionens interesse,
og skal ikke be om eller motta instrukser fra Unio
nens institusjoner eller organer, medlemsstaters
regjeringer eller noe annet offentlig eller privat
organ.
Verken medlemsstatene, Unionens institusjo
ner eller organer eller noe annet offentlig eller pri
vat organ skal forsøke å påvirke hvordan medlem
mene av styret utfører sine oppgaver.
Artikkel 47
Oppgaver
1. Styret skal sikre at Myndigheten utfører sitt
oppdrag og de oppgavene den er pålagt i sam
svar med denne forordning.
2. Styret skal foreslå et årlig og flerårig arbeids
program som skal vedtas av tilsynsstyret.
3. Styret skal utøve sin budsjettmyndighet i sam
svar med artikkel 63 og 64.
4. Styret skal vedta Myndighetens plan for perso
nalpolitikken og i henhold til artikkel 68 nr. 2
nødvendige gjennomføringstiltak for vedtek
tene for De europeiske fellesskaps tjeneste
menn (heretter kalt «tjenestemannsvedtek
tene»).
5. Styret skal vedta særlige bestemmelser om
retten til tilgang til Myndighetens dokumenter
i samsvar med artikkel 72.
6. Styret skal foreslå en årsrapport om Myndig
hetens virksomhet, herunder om lederens
oppgaver, på grunnlag av utkastet til rapport
nevnt i artikkel 53 nr. 7, for tilsynsstyret for
godkjenning.
7. Styret skal vedta og offentliggjøre sin forret
ningsorden.
8. Styret skal utnevne og avsette medlemmene
av klageinstansen i samsvar med artikkel 58
nr. 3 og 5.

Avsnitt 3
Leder
Artikkel 48
Utnevning og oppgaver
1. Myndigheten skal være representert av en
leder som skal være en fulltidsansatt uavhen
gig fagperson.
Lederen skal ha ansvar for å forberede
arbeidet i tilsynsstyret og lede møtene i tilsyns
styret og styret.
2. Lederen skal utnevnes av tilsynsstyret på
grunnlag av sine kvalifikasjoner, ferdigheter
og kunnskaper om finansinstitusjoner og -mar
keder samt relevant erfaring med finanstilsyn
og -regulering, etter en åpen framgangsmåte
for utvelging.
Før lederen tiltrer sitt embete og senest én
måned etter at tilsynsstyret har gjort sitt valg,
kan Europaparlamentet, etter å ha hørt den
kandidaten tilsynsstyret har valgt, gjøre innsi
gelse mot at nevnte person utnevnes.
Tilsynsstyret skal blant sine medlemmer
også velge et varamedlem som skal ivareta
lederens funksjoner i dennes fravær. Vara
medlemmet skal ikke velges blant medlem
mene av styret.
3. Lederens mandatperiode skal være fem år og
kan fornyes én gang.
4. I de siste ni månedene før utgangen av lede
rens femårige mandatperiode skal tilsyns
styret vurdere
a) resultatene som er oppnådd i den første
mandatperioden, og måten de ble oppnådd
på,
b) Myndighetens arbeidsoppgaver og krav for
de kommende årene.
Tilsynsstyret kan, idet det tas hensyn til
vurderingen, fornye lederens mandatperiode
én gang med forbehold for Europaparlamen
tets bekreftelse.
5. Lederen kan bare avsettes av Europaparlamen
tet etter beslutning i tilsynsstyret.
Lederen skal ikke hindre tilsynsstyret i å
drøfte spørsmål som gjelder lederen, særlig
behovet for å avsette vedkommende, og skal
ikke delta i drøftinger om slike spørsmål.
Artikkel 49
Uavhengighet
Uten at det berører tilsynsstyrets rolle i spørsmål
om lederens oppgaver, skal lederen verken be om
eller motta instrukser fra Unionens institusjoner
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eller organer, medlemsstaters regjeringer eller
noe annet offentlig eller privat organ.
Verken medlemsstatene, Unionens institusjo
ner eller organer eller noe annet offentlig eller pri
vat organ skal forsøke å påvirke hvordan lederen
utfører sine oppgaver.
I samsvar med tjenestemannsvedtektene
nevnt i artikkel 68 skal lederen, også etter at tje
nesten er avsluttet, utvise integritet og skjønn
med hensyn til å påta seg visse verv eller motta
visse fordeler.
Artikkel 50
Rapportering
1. Europaparlamentet og Rådet kan anmode
lederen eller lederens varamedlem om å avgi
en erklæring, samtidig som det tas fullt hensyn til deres uavhengighet. Lederen skal avgi
en erklæring til Europaparlamentet og besvare
ethvert spørsmål fra dets medlemmer når de
anmoder om det.
2. Lederen skal etter anmodning og minst 15
dager før erklæringen nevnt i nr. 1 avgis, fram
legge en skriftlig rapport for Europaparlamen
tet om Myndighetens hovedvirksomhet.
3. I tillegg til opplysningene nevnt i artikkel 11–
18 og artikkel 20 og 33 skal rapporten inne
holde alle relevante opplysninger som Europa
parlamentet anmoder om etter behov.
Avsnitt 4
Daglig leder
Artikkel 51
Utnevning
1. Myndigheten skal ledes av en daglig leder
som skal være en fulltidsansatt uavhengig fagperson.
2. Daglig leder skal utnevnes av tilsynsstyret
etter bekreftelse fra Europaparlamentet på
grunnlag av sine kvalifikasjoner, ferdigheter
og kunnskaper om finansinstitusjoner og -mar
keder samt relevant erfaring med finanstilsyn
og -regulering, etter en åpen framgangsmåte
for utvelging.
3. Daglig leders mandatperiode skal være fem år
og kan fornyes én gang.
4. I de siste ni månedene før utgangen av daglig
leders mandatperiode skal tilsynsstyret vur
dere
a) resultatene som er oppnådd i den første
mandatperioden, og måten de ble oppnådd
på,

b) Myndighetens arbeidsoppgaver og krav for
de kommende årene.
Tilsynsstyret kan, idet det tas hensyn til
vurderingen nevnt i første ledd, fornye daglig
leders mandatperiode én gang.
5. Daglig leder kan bare avsettes etter beslutning
i tilsynsstyret.
Artikkel 52
Uavhengighet
Uten at det berører styrets eller tilsynsstyrets
respektive roller i spørsmål om daglig leders opp
gaver, skal daglig leder verken be om eller motta
instrukser fra Unionens institusjoner eller orga
ner, medlemsstaters regjeringer eller noe annet
offentlig eller privat organ.
Verken medlemsstatene, Unionens institusjo
ner eller organer eller noe annet offentlig eller pri
vat organ skal forsøke å påvirke hvordan daglig
leder utfører sine oppgaver.
I samsvar med tjenestemannsvedtektene
nevnt i artikkel 68 skal daglig leder, også etter at
tjenesten er avsluttet, utvise integritet og skjønn
med hensyn til å påta seg visse verv eller motta
visse fordeler.
Artikkel 53
Oppgaver
1. Daglig leder skal ha ansvar for å lede Myndig
heten og forberede styrets arbeid.
2. Daglig leder skal ha ansvar for å gjennomføre
Myndighetens årlige arbeidsprogram under
veiledning av tilsynsstyret og under styrets
kontroll.
3. Daglig leder skal treffe nødvendige tiltak, sær
lig vedta interne administrative instrukser og
offentliggjøre meldinger, for å sikre at Myndig
heten fungerer i samsvar med denne forord
ning.
4. Daglig leder skal utarbeide et flerårig arbeids
program som nevnt i artikkel 47 nr. 2.
5. Senest 30. juni hvert år skal daglig leder utar
beide et arbeidsprogram for påfølgende år,
som nevnt i artikkel 47 nr. 2.
6. Daglig leder skal utarbeide et foreløpig bud
sjettforslag i henhold til artikkel 63 og gjen
nomføre Myndighetens budsjett i samsvar
med artikkel 64.
7. Hvert år skal daglig leder utarbeide et utkast
til rapport med et avsnitt om Myndighetens
regulerings- og tilsynsvirksomhet og et
avsnitt om finansielle og administrative
saker.
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8. Daglig leder skal med hensyn til Myndig
hetens personale utøve den myndighet som er
fastsatt i artikkel 68, og behandle personalsaker.

Kapittel IV
Felles organer for de europeiske
tilsynsmyndighetene
Avsnitt 1
Felleskomité for europeiske tilsynsmyndigheter
Artikkel 54
Nedsettelse
1. Felleskomiteen for de europeiske tilsynsmyn
dighetene nedsettes med dette.
2. Felleskomiteen skal være et forum der Myn
digheten skal samarbeide regelmessig og
nært og sikre tverrsektoriell sammenheng
med Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske banktilsynsmyndighet) og Den
europeiske tilsynsmyndighet (Den euro
peiske verdipapir- og markedstilsynsmyndig
het), særlig når det gjelder
– finansielle konglomerater,
– regnskap og revisjon,
– mikrotilsynsanalyser av utvikling, risikoer
og sårbarhet på tvers av sektorer når det
gjelder finansiell stabilitet,
– produkter for ikke-profesjonelle investorer,
– tiltak for å bekjempe hvitvasking av penger,
og
– utveksling av opplysninger med ESRB og
utvikling av forbindelsene mellom ESRB og
de europeiske tilsynsmyndighetene.
3. Felleskomiteen skal ha eget personale som
stilles til rådighet av de europeiske tilsynsmyn
dighetene, og som skal fungere som sekreta
riat. Myndigheten skal bidra med tilstrekke
lige ressurser til administrasjons-, infrastruk
tur- og driftskostnader.
4. Dersom en finansinstitusjon omfatter ulike
sektorer, skal Felleskomiteen løse tvister i
samsvar med artikkel 56.
Artikkel 55
Sammensetning
1. Felleskomiteen skal være sammensatt av
lederne for de europeiske tilsynsmyndig
hetene og, dersom det er relevant, lederen i en
eventuell underkomité nedsatt i henhold til
artikkel 57.

2. Daglig leder, en representant for Kommisjo
nen og ESRB skal inviteres til å delta som
observatører på møtene i Felleskomiteen og i
underkomiteene nevnt i nr. 57.
3. Lederen for Felleskomiteen skal utnevnes en
gang i året på omgang blant lederne for de
europeiske tilsynsmyndighetene. Lederen for
Felleskomiteen skal være nestleder for
ESRB.
4. Felleskomiteen skal fastsette og offentliggjøre
sin forretningsorden. Forretningsordenen kan
inneholde nærmere bestemmelser om ytter
ligere deltakere på møtene i Felleskomiteen.
Felleskomiteen skal møtes minst en gang
annenhver måned.
Artikkel 56
Felles holdninger og felles tiltak
Innenfor rammen av sine oppgaver i henhold til
kapittel II, og særlig når det gjelder gjennomførin
gen av direktiv 2002/87/EF, skal Myndigheten,
dersom det er relevant, komme fram til felles
holdninger sammen med Den europeiske tilsyns
myndighet (Den europeiske banktilsynsmyndig
het) og Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndig
het).
Tiltak i henhold til artikkel 10–15, 17, 18
eller 19 i denne forordning som gjelder anvendel
sen av direktiv 2002/87/EF og eventuelle andre
unionsrettsakter nevnt i artikkel 1 nr. 2 som også
faller inn under ansvarsområdet til Den euro
peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske banktil
synsmyndighet) eller Den europeiske tilsynsmyn
dighet (Den europeiske verdipapir- og markedstil
synsmyndighet), skal vedtas parallelt av Myndig
heten, Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske banktilsynsmyndighet) og Den euro
peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske verdi
papir- og markedstilsynsmyndighet), alt etter hva
som er relevant.
Artikkel 57
Underkomiteer
1. Med hensyn til artikkel 56 skal Felleskomiteen
ha en underkomité for finansielle konglomera
ter.
2. Underkomiteen skal være sammensatt av per
sonene nevnt i artikkel 55 nr. 1 og en represen
tant på høyt nivå for det nåværende personalet
i den berørte vedkommende myndighet i hver
medlemsstat.

216

Prop. 100 S

2015–2016

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

3. Underkomiteen skal velge en leder blant sine
medlemmer, som også skal være medlem av
Felleskomiteen.
4. Felleskomiteen kan nedsette ytterligere
underkomiteer.
Avsnitt 2
Klageinstans
Artikkel 58
Sammensetning og virksomhet
1. Klageinstansen skal være et felles organ for de
europeiske tilsynsmyndighetene.
2. Klageinstansen skal være sammensatt av seks
medlemmer og seks varamedlemmer som skal
være personer med et godt omdømme og
dokumentert relevant kunnskap og yrkeserfa
ring, herunder på tilsynsområdet, på et til
strekkelig høyt nivå innenfor bankvirksomhet,
forsikring, tjenestepensjoner, verdipapirmar
keder eller andre finansielle tjenester, men
omfatter ikke nåværende personale hos ved
kommende myndigheter eller andre nasjonale
institusjoner eller unionsinstitusjoner som del
tar i Myndighetens virksomhet. Klageinstan
sen skal ha tilstrekkelig juridisk sakkunnskap
til å kunne yte juridisk bistand om lovligheten
av Myndighetens utøvelse av sin myndighet.
Klageinstansen skal utnevne sin leder.
3. Myndighetens styre skal utnevne to medlem
mer og to varamedlemmer til klageinstansen
fra en innstillingsliste foreslått av Kommisjo
nen, etter en offentlig interessetegning offent
liggjort i Den europeiske unions tidende og
etter samråd med tilsynsstyret.
De andre medlemmene skal utnevnes i
samsvar med forordning (EU) nr. 1093/2010
og forordning (EU) nr. 1095/2010.
4. Mandatperioden for medlemmene av klagein
stansen skal være fem år. Mandatet kan for
nyes én gang.
5. Et medlem av klageinstansen som er utnevnt
av Myndighetens styre, skal ikke avsettes i sin
mandatperiode med mindre medlemmet er
funnet skyldig i grov forsømmelse, og styret
treffer beslutning om dette etter samråd med
tilsynsstyret.
6. Klageinstansens beslutninger skal treffes med
et flertall på minst fire av de seks medlem
mene. Dersom den påklagede beslutningen
omfattes av virkeområdet for denne forord
ning, skal dette flertallet omfatte minst ett av
de to medlemmene av klageinstansen som er
utnevnt av Myndigheten.

7. Klageinstansen innkalles av lederen etter
behov.
8. De europeiske tilsynsmyndighetene skal stille
nødvendige drifts- og sekretariatsfunksjoner til
rådighet for klageinstansen gjennom Felles
komiteen.
Artikkel 59
Uavhengighet og upartiskhet
1. Medlemmene av klageinstansen skal være
uavhengige når de treffer sine beslutninger.
De skal ikke være bundet av noen instrukser.
De skal ikke utføre noen andre oppgaver i for
bindelse med Myndigheten, styret eller til
synsstyret.
2. Medlemmene av klageinstansen skal ikke
delta i behandlingen av en klagesak der de har
en personlig interesse, eller dersom de tidli
gere har representert en av partene i saken
eller har vært med på å treffe beslutningen
som klagen gjelder.
3. Dersom et medlem av klageinstansen av en av
årsakene nevnt i nr. 1 og 2 eller av andre årsa
ker mener at et av de øvrige medlemmene av
klageinstansen ikke bør delta i behandlingen
av en klage, skal vedkommende underrette
klageinstansen om dette.
4. Enhver part i en klagesak kan gjøre innsigelse
mot at et medlem av klageinstansen deltar i
klagesaken av en av årsakene nevnt i nr. 1 og
2, eller dersom medlemmet mistenkes for par
tiskhet.
Ingen innsigelse kan gjøres med henvis
ning til medlemmenes nasjonalitet, og en inn
sigelse kan ikke tas til følge dersom parten i en
klagesak etter å ha fått kjennskap til et forhold
som kan begrunne en innsigelse, har iverksatt
andre saksbehandlingsskritt enn å gjøre inn
sigelse mot sammensetningen av klageinstan
sen.
5. Klageinstansen skal beslutte hvilke tiltak som
skal treffes i tilfellene angitt i nr. 1 og 2, uten at
det berørte medlemmet deltar.
Ved denne beslutningen skal det berørte
medlemmet av klageinstansen erstattes av sitt
varamedlem. Dersom varamedlemmet er i en
tilsvarende situasjon, utpeker lederen en
erstatter blant de tilgjengelige varamedlem
mene.
6. Medlemmene av klageinstansen skal opptre
uavhengig og i offentlighetens interesse.
De skal med henblikk på dette avgi en for
pliktelseserklæring og en interesseerklæring
om at det enten ikke foreligger noen interesser
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som vil kunne anses å berøre deres uavhengig
het, eller at det ikke foreligger noen direkte
eller indirekte interesser som vil kunne anses å
berøre deres uavhengighet.
Disse erklæringene skal offentliggjøres
skriftlig hvert år.
Kapittel V
Klageadgang
Artikkel 60
Klager
1. Enhver fysisk eller juridisk person, herunder
vedkommende myndigheter, kan påklage en
beslutning som Myndigheten har truffet i henhold til artikkel 17, 18 eller 19, og enhver
annen beslutning som Myndigheten har truf
fet i samsvar med unionsrettsaktene nevnt i
artikkel 1 nr. 2 som er rettet til nevnte person,
eller en beslutning som til tross for at den er
rettet til en annen person, direkte berører
nevnte person.
2. Klagen, sammen med en begrunnelse, skal
inngis skriftlig til Myndigheten innen to måne
der etter at beslutningen ble meddelt den
berørte person, eller, i mangel av en slik med
delelse, den dag Myndigheten offentliggjorde
sin beslutning.
Klageinstansen skal avgjøre klagen innen
to måneder etter at den ble inngitt.
3. En klage som inngis i henhold til nr. 1, skal
ikke ha oppsettende virkning.
Klageinstansen kan imidlertid utsette
anvendelsen av den påklagede beslutningen
dersom den mener at omstendighetene krever
det.
4. Dersom klagen kan behandles, skal klage
instansen undersøke om den er velbegrunnet.
Den skal oppfordre partene til å komme med
merknader til klageinstansens meddelelser
eller til andre parters innlegg i klagesaken
innen en angitt frist. Partene i klagesaken skal
ha rett til å holde muntlige innlegg.
5. Klageinstansen kan bekrefte beslutningen
truffet av Myndighetens vedkommende organ
eller oversende saken til Myndighetens ved
kommende organ. Dette organet skal være
bundet av klageinstansens beslutning og skal
vedta en endret beslutning i saken.
6. Klageinstansen skal vedta og offentliggjøre sin
forretningsorden.
7. Beslutninger truffet av klageinstansen skal
være begrunnet og offentliggjøres av Myndig
heten.

Artikkel 61
Prøving av klager for Den europeiske unions
domstol
1. En klage på en beslutning truffet av klage
instansen eller, i tilfeller der det ikke fore
ligger noen klageadgang overfor klageinstan
sen, av Myndigheten kan bringes inn for Den
europeiske unions domstol i samsvar med
artikkel 263 i TEUV.
2. Medlemsstatene og Unionens institusjoner
samt enhver fysisk eller juridisk person kan
klage beslutninger truffet av Myndigheten inn
for Den europeiske unions domstol i samsvar
med artikkel 263 i TEUV.
3. Dersom Myndigheten har plikt til å handle og
ikke treffer noen beslutning, kan et passivitets
søksmål bringes inn for Den europeiske uni
ons domstol i samsvar med artikkel 26 i TEUV.
4. Myndigheten skal pålegges å treffe de nødven
dige tiltak for å etterkomme Den europeiske
unions domstols avgjørelse.
Kapittel VI
Finansielle bestemmelser
Artikkel 62
Myndighetens budsjett
1. Inntekter til Myndigheten, som er et euro
peisk organ i samsvar med artikkel 185 i råds
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25.
juni 2002 om finansreglementet som får anven
delse på De europeiske fellesskaps alminne
lige budsjett50 (heretter kalt «finansreglemen
tet»), skal særlig omfatte alle kombinasjoner
av følgende:
a) obligatoriske bidrag fra nasjonale offentlige
myndigheter med ansvar for tilsynet med
finansinstitusjoner, som skal gis i samsvar
med en formel basert på stemmevekten
fastsatt i artikkel 3 nr. 3 i protokoll (nr. 36)
om overgangsbestemmelser. Med hensyn
til denne artikkel får artikkel 3 nr. 3 i proto
koll (nr. 36) om overgangsbestemmelser
fortsatt anvendelse etter 31. oktober 2014,
som er fristen fastsatt der,
b) et tilskudd fra Unionen oppført i Den euro
peiske unions alminnelige budsjett (avsnit
tet om Kommisjonen),
c) eventuelle gebyrer som betales til Myndig
heten i de tilfellene som er nærmere angitt
i de relevante unionsrettsaktene.
50
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2. Myndighetens utgifter skal minst omfatte
utgifter til personale, lønn, administrasjon og
infrastruktur, faglig opplæring og drift.
3. Inntekter og utgifter skal være i balanse.
4. Overslag over Myndighetens samlede inntek
ter og utgifter skal utarbeides for hvert regn
skapsår, som skal sammenfalle med
kalenderåret, og de skal oppføres i Myndighe
tens budsjett.
Artikkel 63
Fastsettelse av budsjettet
1. Innen 15. februar hvert år skal daglig leder
utarbeide et utkast til overslag over inntekter
og utgifter for kommende regnskapsår og
oversende det til styret og tilsynsstyret
sammen med stillingsplanen. Tilsynsstyret
skal hvert år, på grunnlag av utkastet som er
utarbeidet av daglig leder og godkjent av sty
ret, utarbeide et overslag over Myndighetens
inntekter og utgifter for kommende regn
skapsår. Tilsynsstyret skal oversende dette
overslaget, sammen med et utkast til stillings
plan, til Kommisjonen innen 31. mars. Før
overslaget vedtas, skal utkastet utarbeidet av
daglig leder godkjennes av styret.
2. Kommisjonen skal oversende overslaget til
Europaparlamentet og Rådet (heretter samlet
kalt «budsjettmyndigheten») sammen med for
slaget til Den europeiske unions budsjett.
3. På grunnlag av overslaget skal Kommisjonen
innta i forslaget til Den europeiske unions bud
sjett de overslag den anser nødvendige for stil
lingsplanen samt det tilskuddsbeløpet som
skal belastes Den europeiske unions alminne
lige budsjett i samsvar med artikkel 313 og 314
i TEUV.
4. Budsjettmyndigheten skal vedta Myndig
hetens stillingsplan. Budsjettmyndigheten
skal godkjenne bevilgningene til tilskudd til
Myndigheten.
5. Myndighetens budsjett skal vedtas av tilsyns
styret. Det blir endelig når Den europeiske
unions alminnelige budsjett er endelig ved
tatt. Det skal om nødvendig justeres tilsva
rende.
6. Styret skal så snart som mulig underrette bud
sjettmyndigheten om ethvert prosjekt det har
til hensikt å gjennomføre som kan få betyde
lige økonomiske følger for finansieringen av
dets budsjett, særlig prosjekter knyttet til fast
eiendom, som leie eller kjøp av bygninger. Det
skal underrette Kommisjonen om dette. Der
som en av budsjettmyndighetens parter har til

hensikt å avgi en uttalelse, skal den innen en
frist på to uker fra datoen for mottak av under
retningen om prosjektet, meddele Myndig
heten at den har til hensikt å avgi en uttalelse.
Dersom det ikke kommer noe svar, kan Myn
digheten gå videre med den planlagte virk
somheten.
7. I det første året av Myndighetens virksomhet,
som avsluttes 31. desember 2011, skal Unio
nens finansiering av Myndigheten være under
lagt en avtale med budsjettmyndigheten som
fastsatt i nr. 47 i den tverrinstitusjonelle avta
len om budsjettdisiplin og god økonomi
styring.
Artikkel 64
Gjennomføring og kontroll av budsjettet
1. Daglig leder skal være anvisningsberettiget og
gjennomføre Myndighetens budsjett.
2. Senest 1. mars etter avslutningen av hvert regn
skapsår skal Myndighetens regnskapsfører
oversende det foreløpige regnskapet til Kommi
sjonens regnskapsfører og Revisjonsretten
sammen med en rapport om budsjett- og økono
mistyringen i regnskapsåret. Myndighetens
regnskapsfører skal også sende rapporten om
budsjett- og økonomistyring til medlemmene av
tilsynsstyret, Europaparlamentet og Rådet
innen 31. mars det følgende år.
Kommisjonens regnskapsfører skal deret
ter konsolidere institusjonenes og de desentra
liserte organenes foreløpige regnskaper i sam
svar med artikkel 128 i finansreglementet.
3. Etter å ha mottatt Revisjonsrettens merknader
om Myndighetens foreløpige regnskap i henhold til artikkel 129 i finansreglementet, skal
daglig leder på eget ansvar utarbeide Myndig
hetens endelige regnskap og oversende det til
styret for uttalelse.
4. Styret skal avgi en uttalelse om Myndighetens
endelige regnskap.
5. Senest 1. juli etter avslutningen av hvert regn
skapsår skal daglig leder oversende det ende
lige regnskapet sammen med styrets uttalelse
til Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen
og Revisjonsretten.
6. Det endelige regnskapet skal offentliggjøres.
7. Daglig leder skal innen 30. september sende
Revisjonsretten et svar på dens merknader.
Svaret skal også sendes til styret og Kommi
sjonen.
8. Daglig leder skal framlegge for Europaparla
mentet, på anmodning fra dette, alle opplysnin
ger som er nødvendige for at framgangsmåten
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for meddelelse av ansvarsfrihet for det aktuelle
regnskapsåret skal kunne gjennomføres på en
tilfredsstillende måte, som fastsatt i artikkel
146 nr. 3 i finansreglementet.
9. Europaparlamentet skal etter anbefaling fra
Rådet, som skal treffe sin beslutning med
kvalifisert flertall, før 15. mai i år N + 2 med
dele Myndigheten ansvarsfrihet for gjennom
føringen av budsjettet, som omfatter
inntekter fra Den europeiske unions alminne
lige budsjett og vedkommende myndigheter
for år N.
Artikkel 65
Finansielle regler
De finansielle reglene som får anvendelse på
Myndigheten, skal vedtas av styret etter samråd
med Kommisjonen. De kan ikke avvike fra kom
misjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002
av 19. november 2002 om det finansielle ramme
reglement for organene nevnt i artikkel 185 i
rådsforordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om
finansreglementet som får anvendelse på De
europeiske fellesskaps alminnelige budsjett51,
med mindre Myndighetens drift særlig krever
dette og Kommisjonen på forhånd har gitt sitt
samtykke.
Artikkel 66
Bedrageribekjempelse
1. For å bekjempe bedrageri, korrupsjon og
annen ulovlig virksomhet får forordning (EF)
nr. 1073/1999 ubegrenset anvendelse på Myn
digheten.
2. Myndigheten skal tiltre den tverrinstitusjo
nelle avtalen om interne undersøkelser som
foretas av Det europeiske kontor for bedrage
ribekjempelse (OLAF), og umiddelbart vedta
egnede bestemmelser som får anvendelse på
Myndighetens personale.
3. I beslutningene om finansiering samt de
avtalene og gjennomføringsverktøyene som
følger av slike beslutninger, skal det uttryk
kelig fastsettes at Revisjonsretten og OLAF
om nødvendig kan foreta kontroller på stedet
av mottakerne av utbetalinger fra Myndig
heten og av de ansatte som har ansvar for å
fordele dem.
51
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Kapittel VII
Alminnelige bestemmelser
Artikkel 67
Privilegier og immunitet
Protokollen (nr. 7) om Den europeiske unions pri
vilegier og immunitet, som er vedlagt traktaten
om Den europeiske union og TEUV, får anven
delse på Myndigheten og dens personale.
Artikkel 68
Personale
1. Tjenestemannsvedtektene, tjenestevilkårene
for andre ansatte og reglene som er vedtatt i
fellesskap av Unionens institusjoner med hen
blikk på anvendelse av disse vedtektene og vil
kårene, får anvendelse på Myndighetens
personale, herunder dens daglige leder og
leder.
2. Styret skal i samråd med Kommisjonen vedta
de nødvendige gjennomføringsreglene i sam
svar med artikkel 110 i tjenestemannsvedtek
tene.
3. Myndigheten skal med hensyn til sitt perso
nale utøve den myndighet som er gitt ansettel
sesmyndigheten i henhold til tjenestemanns
vedtektene, og som er gitt den myndighet som
har rett til å inngå avtaler i henhold til tjeneste
vilkårene for andre ansatte.
4. Styret skal vedta bestemmelser som gjør det
mulig for medlemsstatene å låne ut nasjonale
sakkyndige til Myndigheten.
Artikkel 69
Myndighetens ansvar
1. Med hensyn til ansvar utenfor kontraktsfor
hold skal Myndigheten, i samsvar med de
alminnelige rettsprinsipper som er felles for
medlemsstatenes rettssystemer, erstatte den
skade som Myndigheten eller dens personale
volder i tjenesten. Den europeiske unions
domstol skal ha myndighet til å avgjøre tvister
om erstatning for slike skader.
2. De ansattes personlige økonomiske ansvar og
disiplinæransvar overfor Myndigheten skal
være underlagt de relevante bestemmelsene
som får anvendelse på Myndighetens perso
nale.
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Artikkel 70

Artikkel 71

Taushetsplikt

Vern av personopplysninger

1. Medlemmene av tilsynsstyret og styret, daglig
leder og Myndighetens personale, herunder
tjenestemenn utlånt av medlemsstatene på
midlertidig grunnlag og alle andre personer
som utfører oppgaver for Myndigheten i henhold til avtale, skal omfattes av kravet om taus
hetsplikt i henhold til artikkel 339 i TEUV og
de relevante bestemmelsene i unionsregel
verket, selv etter at tjenesten er avsluttet.
Artikkel 16 i tjenestemannsvedtektene får
anvendelse på dem.
I samsvar med tjenestemannsvedtektene
skal personalet, også etter at tjenesten er
avsluttet, utvise integritet og skjønn med hensyn til å påta seg visse verv eller motta visse for
deler.
Verken medlemsstatene, Unionens institu
sjoner eller organer eller noe annet offentlig
eller privat organ skal forsøke å påvirke hvor
dan Myndighetens personale utfører sine opp
gaver.
2. Uten at det berører saker som omfattes av
strafferetten, innebærer taushetsplikten at
ingen fortrolige opplysninger som mottas i
embets medfør av personer nevnt i nr. 1, kan
gis videre til noen annen person eller myndig
het, unntatt i en summarisk eller sammenfattet
form, slik at de enkelte finansinstitusjonene
ikke kan identifiseres.
Forpliktelsen i henhold til nr. 1 og første
ledd i dette nummer skal heller ikke hindre
Myndigheten og de nasjonale tilsynsmyndig
hetene i å bruke opplysningene med henblikk
på gjennomføring av rettsaktene nevnt i artik
kel 1 nr. 2, særlig ved rettslige framgangsmåter
for vedtakelse av beslutninger.
3. Nr. 1 og 2 skal ikke hindre Myndigheten i å
utveksle opplysninger med nasjonale tilsyns
myndigheter i samsvar med denne forordning
og annet unionsregelverk som gjelder for
finansinstitusjoner.
Disse opplysningene skal være underlagt
taushetsplikten nevnt i nr. 1 og 2. Myndigheten
skal i sin interne forretningsorden fastsette
hvordan fortrolighetsreglene nevnt i nr. 1 og 2
skal gjennomføres i praksis.
4. Myndigheten skal anvende kommisjonsbeslut
ning 2001/844/EF/EKSF, Euratom av
29. november 2001 om endring av Kommisjo
nens forretningsorden52.

Denne forordning berører ikke medlemsstatenes
forpliktelser ved behandling av personopplysnin
ger i henhold til direktiv 95/46/EF eller Myndig
hetens forpliktelser ved behandling av personopp
lysninger i henhold til forordning (EF) nr. 45/
2001, når de utfører sine oppgaver.
Artikkel 72
Dokumentinnsyn
1. Forordning (EF) nr. 1049/2001 får anvendelse
på dokumenter som er i Myndighetens besit
telse.
2. Innen 31. mai 2011 skal styret vedta praktiske
tiltak for anvendelse av forordning (EF)
nr. 1049/2001.
3. Beslutninger som Myndigheten treffer i henhold til artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1049/
2001, kan innklages for Ombudsmannen eller
eventuelt for Den europeiske unions domstol,
etter en klage til klageinstansen, i samsvar
med vilkårene fastsatt i henholdsvis artikkel
228 og 263 i TEUV.
Artikkel 73
Språkordning
1. Rådsforordning nr. 1 om fastsettelse av
reglene for bruk av språk for Det europeiske
økonomiske fellesskap53 får anvendelse på
Myndigheten.
2. Styret skal treffe beslutning om Myndighetens
interne språkordning.
3. Oversettelsestjenestene som er nødvendige
for Myndighetens arbeid, skal utføres av Over
settelsessenteret for Den europeiske unions
organer.
Artikkel 74
Vertsstatsavtale
De nødvendige ordningene med hensyn til lokaler
for Myndigheten i den medlemsstat der Myndig
heten har sitt hjemsted, og det utstyr som nevnte
medlemsstat skal stille til rådighet, samt de sær
lige regler som i nevnte medlemsstat får anven
delse på daglig leder, medlemmene av styret,
Myndighetens personale og deres familiemedlem
mer, skal fastsettes i en vertsstatsavtale som etter
52
53

EFT L 317 av 3.12.2001, s. 1.
EFT 17 av 6.10.1958, s. 385.
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godkjenning i styret skal inngås mellom Myndig
heten og nevnte medlemsstat.
Nevnte medlemsstat skal sikre best mulige
vilkår for Myndighetens virksomhet, herunder
flerspråklig skoleundervisning med et euro
peisk innhold og hensiktsmessige transportfor
bindelser.
Artikkel 75
Tredjestaters deltaking
1. Tredjestater som har inngått avtaler med Unio
nen som innebærer at de har innført og anven
der unionsretten innenfor Myndighetens
ansvarsområder som nevnt i artikkel 1 nr. 2,
kan delta i Myndighetens arbeid.
2. Myndigheten kan samarbeide med statene
nevnt i nr. 1 som anvender lovgivning som er
anerkjent som likeverdig innenfor de av Myn
dighetens ansvarsområder som er nevnt i
artikkel 1 nr. 2, som fastsatt i internasjonale
avtaler inngått med Unionen i samsvar med
artikkel 216 i TEUV.
3. I de relevante bestemmelsene i avtalene nevnt
i nr. 1 og 2 skal det opprettes ordninger som
særlig gjelder arten og omfanget av samt vilkå
rene for deltaking i Myndighetens arbeid for
statene nevnt i nr.1, herunder bestemmelser
om finansielle bidrag og personale. Slike ord
ninger kan omhandle representasjon som
observatør i tilsynsstyret, men skal sikre at
disse statene ikke deltar i drøftinger som gjel
der enkelte finansinstitusjoner, med mindre
statene har direkte interesser i spørsmålet
som behandles.
Kapittel VIII
Overgangs- og sluttbestemmelser
Artikkel 76
Forberedende tiltak
1. Etter at denne forordning er trådt i kraft og før
Myndigheten er opprettet, skal Den euro
peiske tilsynskomité for forsikring og tjeneste
pensjoner (CEIOPS) ha et nært samarbeid
med Kommisjonen for å forberede erstatnin
gen av CEIOPS med Myndigheten.
2. Når Myndigheten er opprettet, skal Kommisjo
nen ha ansvar for opprettelsen av administra
sjonen og den innledende administrative
virksomheten inntil Myndigheten har utpekt
en daglig leder.
For dette formål og fram til daglig leder til
trer sin stilling etter å ha blitt utnevnt av tilsyns

styret i samsvar med artikkel 51, kan Kommi
sjonen utpeke en tjenestemann som midlerti
dig skal utføre daglig leders oppgaver. Denne
perioden skal ikke være lenger enn det tids
rommet som er nødvendig for å utnevne en
daglig leder for Myndigheten.
Den midlertidige daglige lederen kan god
kjenne alle betalinger som er dekket av bevilg
ninger i Myndighetens budsjett, etter godkjen
ning fra styret, og kan inngå avtaler, herunder
arbeidsavtaler, når Myndighetens stillingsplan
er vedtatt.
3. Nr. 1 og 2 berører ikke tilsynsstyrets eller sty
rets myndighet.
4. Myndigheten skal betraktes som CEIOPS'
rettsetterfølger. Senest på den datoen Myndig
heten opprettes, skal alle CEIOPS' eiendeler og
forpliktelser og alle dens transaksjoner som
ikke er avsluttet, automatisk overføres til Myn
digheten. CEIOPS skal utarbeide en oppstilling
som viser den avsluttende situasjonen med hensyn til eiendeler og forpliktelser på overførings
dagen. Denne oppstillingen skal revideres og
godkjennes av CEIOPS og Kommisjonen.
Artikkel 77
Overgangsbestemmelser for personalet
1. Som unntak fra artikkel 68 skal alle arbeidsav
taler og avtaler om utlån av personale som er
inngått av CEIOPS eller dens sekretariat og er
gyldige 1. januar 2011, oppfylles inntil de utlø
per. De kan ikke forlenges.
2. Alle ansatte med avtale som nevnt i nr. 1 skal
gis mulighet til å inngå avtale om midlertidig
ansettelse i henhold til artikkel 2 bokstav a) i
tjenestevilkårene for andre ansatte på de for
skjellige lønnstrinnene som fastsatt i Myndig
hetens stillingsplan.
For å kontrollere kvalifikasjoner, innsats
og integritet hos dem som skal ansettes, skal
den myndighet som er bemyndiget til å inngå
arbeidsavtaler, etter denne forordnings ikraft
tredelse gjennomføre en intern utvelging
begrenset til ansatte som har inngått avtale
med CEOPS eller dens sekretariat. Fram
gangsmåten for intern utvelging skal ta fullt
hensyn til de ferdighetene og erfaringene
som den enkelte har utvist ved utførelsen av
sine oppgaver forut for ansettelsen.
3. Avhengig av arten og nivået av de funksjonene
som skal utføres, skal godkjente søkere tilbys
avtale om midlertidig ansettelse med en løpe
tid som tilsvarer minst den tid som gjenstår i
henhold til den foregående avtalen.
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4. Relevant nasjonal lovgivning om arbeidsavta
ler og andre relevante dokumenter får fortsatt
anvendelse på ansatte med tidligere arbeidsav
taler som velger ikke å søke om avtale om mid
lertidig ansettelse, eller som ikke tilbys en
avtale om midlertidig ansettelse i samsvar med
nr. 2.
Artikkel 78
Nasjonale bestemmelser
Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige
tiltak for å sikre effektiv gjennomføring av denne
forordning.
Artikkel 79
Endringer
Beslutning nr. 716/2009/EF endres ved at
CEIOPS utgår fra listen over støttemottakere fast
satt i avsnitt B i vedlegget til nevnte beslutning.
Artikkel 80
Oppheving
Kommisjonsbeslutning 2009/79/EF om nedset
telse av Den europeiske tilsynskomité for forsik
ring og tjenestepensjoner oppheves med virkning
fra 1. januar 2011.
Artikkel 81
Gjennomgåelse
1. Innen 2. januar 2014 og deretter hvert tredje år
skal Kommisjonen offentliggjøre en generell
rapport om de erfaringene som er gjort som et
resultat av Myndighetens virksomhet og fram
gangsmåtene fastsatt i denne forordning. I rap
porten skal det blant annet foretas en
vurdering av
a) graden av tilnærming som vedkommende
myndigheter har oppnådd når det gjelder
tilsynspraksis:
i) tilnærming av vedkommende myndig
heters funksjonelle uavhengighet og av
standarder som tilsvarer standardene
for foretaksstyring,
ii) Myndighetens upartiskhet, objektivitet
og selvstendighet,

b) tilsynskollegienes virkemåte,
c) framskritt som er gjort i retning av tilnær
ming innenfor forebygging, håndtering og
løsning av kriser, herunder Unionens finan
sieringsordninger,
d) Myndighetens rolle med hensyn til system
risiko,
e) anvendelsen av beskyttelsesklausulen i
artikkel 38,
f) anvendelsen av den juridisk bindende meg
lingsrollen fastsatt i artikkel 19.
2. Rapporten nevnt i nr. 1 skal også inneholde en
vurdering av om
a) det er hensiktsmessig å fortsette med sepa
rat tilsyn med bankvirksomhet, forsikring,
tjenestepensjoner, verdipapir- og finans
markeder,
b) det er hensiktsmessig at tilsynsvirksomhet
og overholdelse av atferdsregler overvåkes
hver for seg eller av samme tilsynsmyndig
het,
c) det er hensiktsmessig å forenkle og styrke
ESFS' struktur for å øke sammenhengen
mellom makro- og mikroplan og mellom de
europeiske tilsynsmyndighetene,
d) utviklingen av ESFS er forenlig med den
globale utviklingen,
e) det er tilstrekkelig allsidighet og kompe
tanse i ESFS,
f) ansvarligheten og gjennomsiktigheten er
tilstrekkelig når det gjelder kravene til
offentliggjøring,
g) Myndigheten har tilstrekkelige ressurser
til å ivareta sitt ansvar,
h) det er hensiktsmessig å opprettholde Myn
dighetens hjemsted eller om de europeiske
tilsynsmyndighetene bør flyttes til et felles
hjemsted for å øke samordningen dem
imellom.
3. Når det gjelder spørsmålet om direkte tilsyn
med institusjoner eller infrastrukturer på
felleseuropeisk plan, skal Kommisjonen utar
beide en årsrapport om hvorvidt det er hen
siktsmessig
å
overlate
ytterligere
tilsynsoppgaver på dette området til Myndig
heten.
4. Rapporten og eventuelle tilknyttede forslag
skal ved behov videresendes til Europaparla
mentet og Rådet.
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Artikkel 82
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. januar 2011, med
unntak av artikkel 76 og artikkel 77 nr. 1 og 2,
som får anvendelse fra den dag denne forordning
trer i kraft.
Myndigheten skal opprettes 1. januar 2011.

Denne forordning er bindende i alle deler og
kommer direkte til anvendelse i alle medlems
stater.
Utferdiget i Strasbourg, 24. november 2010.
For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

O. CHASTEL

President

Formann
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Vedlegg 1

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010
av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk
tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og
markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning
nr. 716/2009/EF og om oppheving av
kommisjonsbeslutning 2009/77/EF
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 114,
under henvisning til forslag fra Europakommi
sjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank1,
under henvisning til uttalelse fra Den euro
peiske økonomiske og sosiale komité2,
etter den ordinære regelverksprosessen3 og
ut fra følgende betraktninger:
(1) Finanskrisen i 2007 og 2008 avdekket store
mangler ved tilsynet med finansinstitusjoner
og -markeder, både i enkelttilfeller og når det
gjelder finanssystemet som helhet. Nasjonale
tilsynsmodeller har ikke holdt følge med den
finansielle globaliseringen og utviklingen i de
integrerte og sammenvevde europeiske
finansmarkedene, der mange finansinstitusjo
ner driver grensekryssende virksomhet. Kri
sen avdekket mangler på områdene samar
beid, samordning, ensartet anvendelse av uni
onsretten og tillit mellom nasjonale tilsyns
myndigheter.
(2) Både før og under finanskrisen oppfordret
Europaparlamentet til en endring i retning av
et mer integrert europeisk tilsyn for å sikre
virkelig like vilkår for alle aktører på unionsplan, og for å gjenspeile den økte integrasjo
nen av finansmarkedene i Unionen (i sine
resolusjoner av 13. april 2000 om kommisjons

meldingen om gjennomføring av rammebe
stemmelsene for finansmarkedene: en hand
lingsplan4, av 21. november 2002 om tilsyns
regler i Den europeiske union5, av 11. juli
2007 om politikken for finansielle tjenester
(2005–2010) – hvitbok6, av 23. september
2008 med anbefalinger til Kommisjonen om
hedgefond og privat egenkapital7 og av 9.
oktober 2008 med anbefalinger til Kommisjo
nen om oppfølging av Lam falussy-prosessen:
framtidig tilsynsstruktur8, og i sine holdnin
ger av 22. april 2009 om det endrede forslaget
til et europaparlaments- og rådsdirektiv om
adgangen til å starte og utøve virksomhet
innen forsikring og gjenforsikring (Solvens
II9) og av 23. april 2009 om forslag til en euro
paparlaments- og rådsforordning om kre
dittvurderingsbyråer.)10.
(3) I november 2008 ga Kommisjonen en høynivå
gruppe ledet av Jacques de Larosière i oppgave
å utarbeide anbefalinger for hvordan den euro
peiske tilsynsordningen kunne styrkes for å gi
borgerne et bedre vern og gjenoppbygge tilli
ten til finanssystemet. I sin sluttrapport, som
ble framlagt 25. februar 2009 («de Larosière
rapporten»), anbefalte høynivågruppen at ram
mereglene for tilsynet styrkes for å redusere
faren for og alvorligheten av framtidige finans
kriser. Den anbefalte reformer av strukturen
for tilsynet med finanssektoren i Unionen.
Gruppen konkluderte også med at det bør opp
4

1
2
3

EUT C 13 av 20.1.2010, s. 1.
Uttalelse avgitt 22. januar 2010 (ennå ikke offentliggjort i
EUT).
Europaparlamentets holdning av 22. september 2010 (ennå
ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 17. novem
ber 2010.

5
6
7
8
9
10

EUT C 40 av 7.2.2001, s. 453.
EUT C 25 E av 29.1.2004, s. 394.
EUT C 175 E av 10.7.2008, s. 392.
EUT C 8 E av 14.1.2010, s. 26.
EUT C 9 E av 15.1.2010, s. 48.
EUT C 184 E av 8.7.2010, s. 214.
EUT C 184 E av 8.7.2010, s. 292.
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rettes et europeisk finanstilsynssystem bestå
ende av tre europeiske tilsynsmyndigheter, en
for banksektoren, en for verdipapirsektoren og
en for forsikrings- og tjenestepensjonssekto
ren, og anbefalte at det opprettes et europeisk
råd for systemrisiko. Rapporten anga hvilke
reformer de sakkyndige mente var nødven
dige, og som det umiddelbart burde iverkset
tes arbeid med.
(4) I sin melding av 4. mars 2009 med tittelen
«Driving European Recovery» foreslo Kom
misjonen å framlegge utkast til regelverk for
opprettelse av et europeisk finanstilsynssys
tem og et europeisk råd for systemrisiko. I sin
melding av 27. mai 2009 om europeisk finans
tilsyn beskrev Kommisjonen nærmere hvor
dan strukturen i et slikt nytt tilsynssystem vil
kunne være, basert på de viktigste konklusjo
nene i de Larosière-rapporten.
(5) Det europeiske råd bekreftet i sine konklusjo
ner av 19. juni 2009 at et europeisk finanstil
synssystem bestående av tre nye europeiske
tilsynsmyndigheter bør opprettes. Systemet
bør ta sikte på å oppgradere kvaliteten og
samsvaret i nasjonalt tilsyn, styrke tilsynet
med konserner som driver grensekryssende
virksomhet, og innføre et felles europeisk
regelverk for alle finansmarkedsdeltakere det
indre marked. Rådet understreket at de euro
peiske tilsynsmyndighetene også bør ha myn
dighet til å føre tilsyn med kredittvurderings
byråer, og oppfordret Kommisjonen til å utar
beide konkrete forslag til hvordan det euro
peiske finanstilsynssystem kan spille en bety
delig rolle i krisesituasjoner, samtidig som
det la vekt på at beslutninger truffet av de
europeiske tilsynsmyndighetene ikke bør
berøre
medlemsstatenes
finanspolitiske
ansvar. Kommisjonen har framlagt et forslag
til forordning om endring av europaparla
ments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009
av 16. september 2009 om kredittvurderings
byråer11. Europaparlamentet og Rådet bør
vurdere nevnte forslag for å sikre at Den euro
peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)
(heretter kalt «Myndigheten») har tilstrekke
lig tilsynsmyndighet over kredittvurderings
byråer, idet det tas hensyn til at Myndigheten
bør utøve den eksklusive tilsynsmyndighet
over kredittvurderingsbyråer som den er til
lagt ved forordning (EF) nr. 1060/2009. Med
henblikk på dette bør Myndigheten ha den
11
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(6)

(7)

(8)

(9)

nødvendige granskings- og håndhevingsmyn
dighet fastsatt i relevant lovgivning samt
mulighet til å innkreve gebyrer.
Det europeiske råd vedtok 17. juni 2010 at
«medlemsstatene bør innføre ordninger med
avgifter og skatter for finansinstitusjonene for
å sikre en rettferdig fordeling av byrdene og å
stimulere til å demme opp for systemrisiko.
Slike avgifter og skatter bør inngå i en trover
dig kriseløsningsramme. Det må umiddelbart
arbeides videre med hovedtrekkene ved
disse, og spørsmål som gjelder like vilkår og
de samlede virkningene av ulike regulerings
tiltak, bør vurderes nøye».
Den finansielle og økonomiske krisen har
skapt reelle og alvorlige risikoer for finanssys
temets stabilitet og det indre markeds virke
måte. Å gjenopprette og opprettholde et sta
bilt og pålitelig finanssystem er en absolutt
forutsetning for å bevare tilliten til og sam
menhengen i det indre marked og dermed
bevare og forbedre vilkårene for et fullstendig
integrert og velfungerende indre marked for
finansielle tjenester. Dypere, mer integrerte
finansmarkeder gir dessuten bedre mulighet
for finansiering og spredning av risiko og
bidrar dermed til å forbedre økonomienes
evne til å absorbere sjokk.
Unionen har nådd grensen for hva som kan
oppnås ut fra de europeiske tilsynskomitee
nes nåværende status. Unionen kan ikke len
ger akseptere en situasjon der det ikke finnes
noen ordning som sikrer at nasjonale tilsyns
myndigheter treffer de best mulige beslutnin
gene for tilsyn med finansmarkedsdeltakere
som driver grensekryssende virksomhet, der
samarbeidet og utvekslingen av opplysninger
mellom nasjonale tilsynsmyndigheter er util
strekkelig, der nasjonale myndigheters felles
tiltak krever kompliserte ordninger for å ta
hensyn til lappeteppet av regulerings- og til
synskrav, der nasjonale løsninger som oftest
er den eneste gjennomførbare løsningen på
problemer på unionsplan, og der det finnes
ulike tolkninger av samme lovtekst. Det euro
peiske finanstilsynssystem (heretter kalt
«ESFS») bør utformes slik at disse manglene
utbedres og at det innføres et system som er i
tråd med målet om et stabilt indre marked for
finansielle tjenester i Unionen, der nasjonale
tilsynsmyndigheter inngår i et sterkt unions
nettverk.
ESFS bør være et integrert nettverk av nasjo
nale tilsynsmyndigheter og tilsynsmyndig
heter på unionsplan der det daglige tilsynet
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overlates til nasjonale tilsynsmyndigheter.
Økt harmonisering og ensartet anvendelse av
regelverket for finansmarkedsdeltakere bør
oppnås i hele Unionen. I tillegg til Myndighe
ten bør det opprettes en europeisk tilsyns
myndighet (Den europeiske banktilsynsmyn
dighet) og en europeisk tilsynsmyndighet
(Den europeiske myndighet for forsikring og
tjenestepensjoner) samt en felleskomité for
de europeiske tilsynsmyndighetene (heretter
kalt «Felleskomiteen»). Et europeisk råd for
systemrisiko (heretter kalt «ESRB») bør
inngå som en del av ESFS når det gjelder opp
gavene fastsatt i denne forordning og i euro
paparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
1092/201012.
(10)De europeiske tilsynsmyndighetene bør
erstatte Den europeiske banktilsynskomité
nedsatt ved kommisjonsbeslutning 2009/78/
EF13, Den europeiske tilsynskomité for for
sikring og tjenestepensjoner nedsatt ved kom
misjonsbeslutning 2009/79/EF14 og Komi
teen av europeiske verdipapirtilsyn nedsatt
ved kommisjonsbeslutning 2009/77/EF15, og
de bør overta alle disse komiteenes oppgaver
og fullmakter, herunder videreføre pågående
arbeid og prosjekter dersom det er relevant.
Hver europeisk tilsynsmyndighets virkeom
råde bør være klart avgrenset. De europeiske
tilsynsmyndighetene bør være ansvarlige
overfor Europaparlamentet og Rådet. Når
dette ansvaret gjelder tverrsektorielle spørs
mål som er blitt samordnet gjennom Felles
komiteen, bør de europeiske tilsynsmyndig
hetene, gjennom Felleskomiteen, ha ansvar
for denne samordningen.
(11)Myndigheten bør ha som formål å bedre det
indre markeds virkemåte, særlig ved å sikre
et høyt, effektivt og ensartet regulerings- og
tilsynsnivå, idet det tas hensyn til samtlige
medlemsstaters ulike interesser og finans
markedsdeltakernes ulike art. Myndigheten
bør verne allmenne interesser som finanssys
temets integritet og stabilitet og markedenes
og finansielle produkters gjennomsiktighet
samt verne investorer. Myndigheten bør også
forebygge tilsynsarbitrasje og sikre like vilkår
samt styrke den internasjonale samordningen
mellom tilsynsmyndighetene til fordel for
økonomien som helhet, herunder finansinsti
12
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15
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tusjoner og andre berørte parter, forbrukere
og arbeidstakere. Dens oppgaver bør også
bestå i å fremme tilnærming av tilsyn og gi
råd til Unionens institusjoner innenfor dens
ansvarsområder. Myndigheten bør også ha et
visst ansvar for eksisterende og ny finansvirk
somhet.
(12)Myndigheten bør også kunne midlertidig
forby eller begrense visse former for finans
virksomhet som truer finansmarkedenes ord
nede virkemåte og integritet eller stabiliteten
i hele eller deler av finanssystemet i Unionen,
i de tilfellene og på de vilkårene som er fast
satt i rettsaktene omhandlet i denne forord
ning. Dersom det i en krisesituasjon kreves at
Myndigheten innfører et slikt midlertidig forbud, skal den gjøre dette i samsvar med og på
de vilkår som er fastsatt i denne forordning. I
tilfeller der et midlertidig forbud eller en mid
lertidig begrensning av visse former for finan
svirksomhet får virkninger på tvers av sekto
rene, bør det i sektorregelverket fastsettes at
Myndigheten, der det er relevant, rådfører
seg og samordner sine tiltak med Den euro
peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
banktilsynsmyndighet) og Den europeiske til
synsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyn
dighet for forsikring og tjenestepensjoner)
gjennom Felleskomiteen.
(13)Myndigheten bør ta behørig hensyn til virk
ningen av sin virksomhet på konkurransen og
nyskapingen i det indre marked, Unionens
globale konkurranseevne, den finansielle inte
grasjonen og Unionens nye strategi for syssel
setting og vekst.
(14)For å kunne nå sine mål bør Myndigheten ha
status som juridisk person samt administrativ
og finansiell selvstendighet.
(15)På grunnlag av arbeidet i internasjonale orga
ner bør systemrisiko defineres som en risiko
for forstyrrelse av finanssystemet som kan få
alvorlige negative følger for det indre marked
og realøkonomien. Alle typer av finansformid
lere, finansmarkeder og finansielle infrastruk
turer kan til en viss grad potensielt være
systemviktige.
(16)Grensekryssende risiko omfatter alle risikoer
som skyldes økonomisk ubalanse eller finan
siell svikt i hele eller deler av Unionen, som
kan få betydelige negative følger for transak
sjonene mellom markedsdeltakere i to eller
flere medlemsstater, for det indre markeds
virkemåte eller for de offentlige finansene i
Unionen eller en av dens medlemsstater.
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(17)Den europeiske unions domstol fastslo i sin
dom av 2. mai 2006 i sak C-217/04 (Det for
ente kongerike Storbritannia og Nord-Irland
mot Europaparlamentet og Rådet for Den
europeiske union) at «intet i ordlyden i artik
kel 95 EF [nå artikkel 114 i traktaten om Den
europeiske unions virkemåte (TEUV)] tilsier
at adressatene for tiltakene vedtatt av Felles
skapets regelgiver på grunnlag av nevnte
bestemmelse, bare kan være de enkelte med
lemsstatene. Regelgiveren kan anse det for
nødvendig å sørge for at det opprettes et fel
lesskapsorgan som får ansvar for å bidra til
gjennomføringen av en harmoniseringspro
sess i situasjoner der vedtakelsen av ikke-bin
dende støtte- og rammetiltak synes egnet for
å lette ensartet gjennomføring og anvendelse
av rettsakter vedtatt med hjemmel i denne
bestemmelsen»16. Myndighetens formål og
oppgaver – å bistå vedkommende nasjonale
tilsynsmyndigheter med en konsekvent for
tolkning og anvendelse av unionsreglene og
bidra til den finansielle stabiliteten som er
nødvendig for finansiell integrasjon – er nært
knyttet til gjeldende unionsretts mål for det
indre marked for finansielle tjenester. Myn
digheten bør derfor opprettes på grunnlag av
artikkel 114 i TEUV.
(18)Ved følgende rettsakter fastsettes oppgavene
for medlemsstatenes vedkommende myndig
heter, herunder samarbeidet dem imellom og
med Kommisjonen: europaparlaments- og
rådsdirektiv 97/9/EF av 3. mars 1997 om
erstatningsordninger for investorer17, europa
parlaments- og rådsdirektiv 98/26/EF av 19.
mai 1998 om endeleg oppgjer i betalingssys
tem og i oppgjerssystem for verdipapir18,
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/34/
EF av 28. mai 2001 om vilkår for opptak av
verdipapirer til offisiell notering på en fonds
børs og opplysninger som skal offentliggjøres
om disse verdipapirene19, europaparlamentsog rådsdirektiv 2002/47/EF av 6. juni 2002
om avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse20,
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/
EF av 28. januar 2003 om innsidehandel og
markedsmanipulering (markedsmisbruk)21,

europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/
EF av 4. november 2003 om det prospekt som
skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut
til offentlig tegning eller opptas til notering,
og om endring av direktiv 2001/34/EF22,
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/
EF av 21. april 2004 om markeder for finansi
elle instrumenter23, europaparlaments- og
rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember
2004 om harmonisering av innsynskrav med
hensyn til opplysninger om utstedere av ver
dipapirer som er opptatt til notering på et
regulert marked24, europaparlaments- og
rådsdirektiv 2006/49/EF av 14. juni 2006 om
verdipapirforetaks og kredittinstitusjoners
kapitaldekningsgrad25, uten at det berører
Den europeiske tilsynsmyndighets (Den
europeiske banktilsynsmyndighet) myndig
het med hensyn til tilsyn, europaparlamentsog rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009
om samordning av lover og forskrifter om
foretak for kollektiv investering i omsettelige
verdipapirer (investeringsforetak)26, ethvert
framtidig regelverk på området for forvaltere
av alternative investeringsfond (AIFM) og for
ordning (EF) nr. 1060/2009.
(19)Gjeldende unionsregelverk som regulerer vir
keområdet for denne forordning, omfatter
også europaparlaments- og rådsdirektiv
2002/87/EF av 16. desember 2002 om utvidet
tilsyn med kredittinstitusjoner, forsikrings
foretak og investeringsforetak i et finansielt
konglomerat27, europaparlaments- og råds
direktiv 98/78/EF av 27. oktober 1998 om
utvidet tilsyn med forsikringsforetak som er
del av en forsikringsgruppe28, europaparla
ments- og rådsforordning (EF) nr. 1781/2006
av 15. november 2006 om opplysninger om
betaleren som skal følge med pengeoverførin
ger29 og relevante deler av europaparlaments
og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober
2005 om tiltak for å hindre at det finansielle
system brukes til hvitvasking av penger og
finansiering av terrorisme30 og europaparla
ments- og rådsdirektiv 2002/65/EF av 23.

16

24

17
18
19
20
21

Samling av Domstolens rettspraksis 2006 s. I-03771, pre
miss 44.
EFT L 84 av 26.3.1977, s. 22.
EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45.
EFT L 184 av 6.7.2001, s. 1.
EFT L 168 av 27.6.2002, s. 43.
EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.

22
23
25
26
27
28
29
30

EUT L 345 av 31.12.2003, s. 64.
EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.
EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38.
EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201.
EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32.
EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1.
EFT L 330 av 5.12.1998, s. 1.
EUT L 345 av 8.12.2006, s. 1.
EUT L 309 av 25.11.2005, s. 15.

228

Prop. 100 S

2015–2016

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

september 2002 om fjernsal av finansielle
tenester til forbrukarar31.
(20)Det er ønskelig at Myndigheten fremmer en
konsekvent metode på området erstatnings
ordninger for investorer for å sikre like vilkår
og en rettferdig behandling av investorer i
hele Unionen. Ettersom erstatningsordnin
gene for investorer er gjenstand for kontroll i
medlemsstatene snarere enn tilsyn, bør Myn
digheten kunne utøve sin myndighet i henhold til denne forordning når det gjelder selve
erstatningsordningen for investorer og den
institusjon som forvalter ordningen.
(21)I samsvar med erklæringen (nr. 39) til artik
kel 290 i traktaten om Den europeiske uni
ons virkemåte (TEUV), som er vedlegg til
sluttakten fra regjeringskonferansen som
vedtok Lisboa-traktaten, krever utarbeidin
gen av tekniske reguleringsstandarder
bistand fra teknisk sakkyndige i en form som
er særegen for området finansielle tjenester.
Det er nødvendig å gi Myndigheten mulig
het til å stille slik sakkunnskap til rådighet
også i forbindelse med standarder eller deler
av standarder som ikke bygger på et utkast
til teknisk standard som Myndigheten selv
har utarbeidet.
(22)Det er behov for å innføre et effektivt instru
ment for å fastsette harmoniserte tekniske
reguleringsstandarder for finansielle tjenester
for å sikre, gjennom ett enkelt regelverk, like
vilkår og tilstrekkelig vern av investorer og
forbrukere i hele Unionen. Ettersom Myndig
heten er et organ med svært spesialisert sak
kunnskap, er det effektivt og hensiktsmessig
at den, på de områdene som er fastlagt i uni
onsretten, utarbeider utkast til tekniske regu
leringsstandarder som ikke innebærer poli
tiske valg.
(23)Kommisjonen bør godkjenne disse utkastene
til tekniske reguleringsstandarder ved hjelp
av delegerte rettsakter i henhold til artikkel
290 i TEUV for å gi dem bindende retts
virkning. De bør kunne endres bare under
svært
begrensede
og
ekstraordinære
omstendigheter ettersom Myndigheten er
den aktøren som er i nær kontakt med og
som best kjenner finansmarkedenes daglige
virkemåte. Utkast til tekniske regulerings
standarder bør endres dersom de er uforen
lige med unionsretten, ikke overholder for
holdsmessighetsprinsippet eller strider mot
de grunnleggende prinsippene for det indre
31

EUT L 271 av 9.10.2002, s. 16.

marked for finansielle tjenester slik disse
kommer til uttrykk i gjeldende unionsregel
verk for finansielle tjenester. Kommisjonen
bør ikke endre innholdet i utkastene til tek
niske reguleringsstandarder som Myndighe
ten har utarbeidet, uten forutgående samord
ning med Myndigheten. For å sikre en smidig
og rask vedtakelse av disse standardene bør
det fastsettes en frist for Kommisjonens
beslutning om å godkjenne utkastene til tek
niske reguleringsstandarder.
(24)I betraktning av Myndighetens tekniske sak
kunnskap på de områdene der det bør utar
beides tekniske reguleringsstandarder, bør
det tas hensyn til Kommisjonens uttalte hen
sikt om som regel å gjøre bruk av utkastene
til tekniske reguleringsstandarder som Myn
digheten framlegger for den, med sikte på
vedtakelse av de tilsvarende delegerte retts
akter. I de tilfellene der Myndigheten ikke
framlegger et utkast til en teknisk regule
ringsstandard innenfor fristene fastsatt i den
aktuelle rettsakten, bør det sikres at resultatet
av utøvelsen av den delegerte myndigheten
faktisk oppnås, og at beslutningsprosessen
forblir effektiv. Derfor bør Kommisjonen i
slike tilfeller ha myndighet til å vedta tekniske
reguleringsstandarder dersom det ikke fore
ligger et utkast fra Myndigheten.
(25)Kommisjonen bør også gis myndighet til å
vedta tekniske gjennomføringsstandarder ved
hjelp av gjennomføringsrettsakter i henhold
til artikkel 291 i TEUV.
(26)På områder som ikke omfattes av tekniske
regulerings- eller gjennomføringsstandarder,
bør Myndigheten ha myndighet til å utstede
retningslinjer og anbefalinger om anvendel
sen av unionsretten. For å sikre gjennomsik
tighet og forbedre de nasjonale tilsynsmyn
dighetenes overholdelse av disse retningslin
jene og anbefalingene, bør det være mulig for
Myndigheten å offentliggjøre årsakene til at
tilsynsmyndighetene ikke har overholdt disse
retningslinjene og anbefalingene.
(27)Å sikre en korrekt og fullstendig anvendelse
av unionsretten er en grunnleggende forutset
ning for finansmarkedenes integritet, gjen
nomsiktighet, effektivitet og ordnede virke
måte, for finanssystemets stabilitet og for nøy
trale konkurransevilkår for finansmarkedsdel
takerne i Unionen. Det bør derfor innføres en
ordning som Myndigheten kan bruke i tilfelle
uriktig eller utilstrekkelig anvendelse av uni
onsretten, som utgjør et brudd på denne.
Denne ordningen bør få anvendelse på områ
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der der det i unionsretten er fastsatt klare og
ubetingede forpliktelser.
(28)For å muliggjøre reaksjoner som står forhold
til alvoret i tilfelle uriktig eller utilstrekkelig
anvendelse av unionsretten, bør en tretrinns
ordning få anvendelse. Som et første trinn bør
Myndigheten ha myndighet til å utføre gran
sking dersom det påstås at nasjonale myndig
heter i forbindelse med utøvelsen av sitt tilsyn
anvender unionsretten på en uriktig eller util
strekkelig måte, og disse bør avsluttes med
en anbefaling. Som et andre trinn, dersom
vedkommende nasjonale myndighet ikke føl
ger anbefalingen, bør Kommisjonen ha myn
dighet til å avgi en formell uttalelse som tar
hensyn til Myndighetens anbefaling, og kreve
at vedkommende myndighet treffer de nød
vendige tiltak for å sikre overholdelse av
unionsretten.
(29)I ekstraordinære situasjoner der den berørte
vedkommende myndighet vedvarende unnla
ter å gjennomføre tiltak, bør Myndigheten
som et tredje og siste trinn ha myndighet til å
treffe beslutninger som rettes til den enkelte
finansmarkedsdeltaker. Denne myndigheten
bør være begrenset til ekstraordinære
omstendigheter der en vedkommende myn
dighet ikke følger den formelle uttalelsen
som ble rettet til den, og der unionsretten får
direkte anvendelse på finansmarkedsdel
takere i henhold til gjeldende eller framtidige
unionsforordninger.
(30)Alvorlige trusler mot finansmarkedenes ord
nede virkemåte og integritet eller finanssys
temets stabilitet i Unionen krever raske og
samordnede tiltak på unionsplan. Myndig
heten bør derfor kunne kreve at nasjonale til
synsmyndigheter treffer bestemte tiltak for å
bringe en krisesituasjon til opphør. Myndig
heten til å avgjøre om det foreligger en krise
situasjon, bør gis Rådet, etter en anmodning
fra en av de europeiske tilsynsmyndighetene,
Kommisjonen eller ESRB.
(31)Myndigheten bør kunne kreve at nasjonale til
synsmyndigheter treffer et bestemt tiltak for å
bringe en krisesituasjon til opphør. Tiltaket
som treffes av Myndigheten i den forbindelse,
bør ikke berøre Kommisjonens myndighet i
henhold til artikkel 258 i TEUV til å innlede
traktatbruddsbehandling mot den medlems
stat hvis tilsynsmyndighet har unnlatt å treffe
et slikt tiltak, eller Kommisjonens rett i slike
situasjoner til å treffe midlertidige tiltak i henhold til rettergangsordningen for Den euro
peiske unions domstol. Det bør heller ikke

berøre det ansvar som nevnte medlemsstat
kan pådra seg i samsvar med rettspraksis ved
Den europeiske unions domstol, dersom dens
tilsynsmyndigheter unnlater å treffe de tiltak
som Myndigheten krever.
(32)For å sikre et formålstjenlig og effektivt tilsyn
og en avveid vurdering av de standpunktene
som inntas av vedkommende myndigheter i
de ulike medlemsstatene, bør Myndigheten
med bindende virkning kunne løse tvister
mellom disse vedkommende myndighetene i
grensekryssende situasjoner, også innenfor
tilsynskollegiene. Det bør innføres en meg
lingsfase der vedkommende myndigheter kan
komme til enighet. Myndigheten bør ha myn
dighet når det gjelder tvister om framgangs
måten eller innholdet i et tiltak, eller når en
vedkommende myndighet i en medlemsstat
unnlater å treffe tiltak i tilfellene angitt i de
rettslig bindende unionsrettsaktene nevnt i
denne forordning. I en slik situasjon bør en av
de berørte tilsynsmyndighetene ha rett til å
henvise saken til Myndigheten, som bør
handle i samsvar med denne forordning.
Myndigheten bør ha myndighet til å kreve at
berørte vedkommende myndigheter treffer
bestemte tiltak eller avstår fra å treffe tiltak
med sikte på å løse tvisten for å sikre at
unionsretten overholdes, med bindende virk
ning for de berørte vedkommende myndig
heter. Dersom en vedkommende myndighet
ikke etterkommer den beslutning som er ret
tet til den for å avgjøre tvisten, bør Myndig
heten gis myndighet til å treffe beslutninger
som rettes direkte til finansmarkedsdeltakere
på de områdene av unionsretten som får
direkte anvendelse på dem. Myndighet til å
vedta slike beslutninger bør gjelde bare som
en siste utvei, og da bare for å sikre korrekt
og ensartet anvendelse av unionsretten. I til
feller der medlemsstatenes vedkommende
myndigheter i henhold til relevant unions
regelverk gis skjønnsmyndighet, kan beslut
ninger truffet av Myndigheten ikke erstatte
utøvelsen av denne skjønnsmyndighet i sam
svar med unionsretten.
(33)Krisen har vist at det nåværende systemet
med samarbeid mellom nasjonale myndig
heter hvis myndighet er begrenset til de
enkelte medlemsstater, er utilstrekkelig når
det gjelder finansinstitusjoner som driver
grensekryssende virksomhet.
(34)Ekspertgruppene nedsatt av medlemssta
tene for å undersøke årsakene til krisen og
framlegge forslag til forbedring av regulerin
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gen av og tilsynet med finanssektoren, har
bekreftet at de nåværende ordningene ikke
danner et fornuftig grunnlag for framtidig
regulering av og tilsyn med finansinstitusjo
ner som driver grensekryssende virksom
het i Unionen.
(35)Slik det understrekes i de Larosière-rappor
ten [har vi] i hovedsak to alternativer: Det før
ste er «chacun pour soi», dvs. «være seg selv
nok-løsninger», det andre er et styrket, prag
matisk, fornuftig europeisk samarbeid til for
del for alle for å bevare en åpen verdensøko
nomi. Dette vil gi åpenbare økonomiske
gevinster».
(36)Tilsynskollegiene er av stor betydning for at
tilsynet med finansmarkedsdeltakere som dri
ver virksomhet på tvers av landegrensene,
skal være formålstjenlig, effektivt og ensartet.
Myndigheten bør bidra til å fremme og over
våke at tilsynskollegiene virker på en formål
stjenlig, effektiv og ensartet måte, og i den
forbindelse ha en ledende rolle når det gjel
der å sikre at tilsynskollegiene virker på en
ensartet og sammenhengende måte for finan
sinstitusjoner som driver grensekryssende
virksomhet i hele Unionen. Myndigheten bør
derfor ha rett til å delta fullt ut i tilsynskollegi
ene med sikte på å effektivisere kollegienes
virkemåte og utvekslingen av opplysninger i
tilsynskollegiene samt fremme tilnærming og
ensartethet mellom kollegiene i anvendelsen
av unionsretten. Som det framgår av de Laro
sière-rapporten «må konkurransevridning og
tilsynsarbitrasje som følge av ulik tilsynsprak
sis unngås, ettersom det kan undergrave
finansiell stabilitet, blant annet ved å oppmun
tre til en overføring av finansvirksomhet til
stater med mindre strengt tilsyn. Tilsyns
systemet må oppfattes som rettferdig og
balansert».
(37)Innenfor sitt ansvarsområde bør Myndigheten
bidra til og delta aktivt i utviklingen og samord
ningen av effektive og ensartede gjenoppret
tings- og omstruktureringsplaner, framgangs
måter i krisesituasjoner og forebyggende tiltak
som sikrer at finanssystemet internaliserer
kostnader, for å redusere virkningen en even
tuell svikt har på systemet og avhengigheten
av skatteyternes penger for å redde finansmar
kedsdeltakere. Myndigheten skal bidra til å
utvikle metoder for omstrukturering av krise
rammede viktige finansmarkedsdeltakere på
en måte som hindrer spredning av negative
virkninger og gjør det mulig å avvikle dem på
en ordnet måte til rett tid, herunder, dersom

det er relevant, sammenhengende og trover
dige finansieringsordninger.
(38)I forbindelse med den pågående gjennomgå
elsen av europaparlaments- og rådsdirektiv
94/19/EF av 30. mai 1994 om innskudds
garantiordninger32 og direktiv 97/9/EF har
Kommisjonen til hensikt å legge særlig vekt
på behovet for å sikre ytterligere harmonise
ring i hele Unionen. Når det gjelder for
sikringssektoren, har Kommisjonen også til
hensikt å undersøke muligheten for å innføre
unionsregler som verner forsikringstakere i
tilfelle et forsikringsselskap rammes av krise.
De europeiske tilsynsmyndighetene bør spille
en viktig rolle på disse områdene og gis til
strekkelig myndighet med hensyn til de euro
peiske garantiordningssystemene.
(39)I forbindelse med tilsynsmyndighetsnett
verkets virksomhet kan det være hensikts
messig å delegere oppgaver og ansvar for å
begrense overlapping av tilsynsoppgavene,
fremme samarbeid og dermed effektivisere
tilsynsprosessen samt redusere belastningen
på finansmarkedsdeltakerne. Denne forord
ning bør derfor klart utgjøre det rettslige
grunnlaget for en slik delegering. Medlems
statene bør følge hovedregelen om at delege
ring bør være tillatt, men bør kunne innføre
særlige vilkår for delegering av ansvar, for
eksempel når det gjelder opplysninger om og
melding av delegeringsordninger. Delegering
av oppgaver innebærer at oppgaver utføres av
Myndigheten eller av en annen nasjonal til
synsmyndighet enn den ansvarlige myndig
het, mens ansvaret for tilsynsbeslutningene
blir værende hos delegerende myndighet.
Ved delegering av ansvar bør Myndigheten,
eller en nasjonal tilsynsmyndighet som ansva
ret delegeres til, kunne treffe beslutning i en
tilsynssak på egne vegne i stedet for på vegne
av den delegerende myndighet. Delegering
bør skje ut fra prinsippet om at tilsynsmyndig
heten overdras til en tilsynsmyndighet som
har de beste forutsetningene for å treffe tiltak
på det aktuelle området. En omfordeling av
ansvar vil være hensiktsmessig for eksempel
for å oppnå stordriftsfordeler eller av hensyn
til virkeområdet, av hensyn til sammenhen
gen i tilsynet med konserner og for best
mulig å utnytte den tekniske sakkunnskapen
hos de nasjonale tilsynsmyndighetene.
Beslutninger som treffes av den ansvaret
delegeres til, bør anerkjennes av den delege
32
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rende myndighet og av andre vedkommende
myndigheter som endelige dersom disse
beslutningene ligger innenfor delegeringens
rammer. Det relevante unionsregelverket kan
eventuelt inneholde nærmere bestemmelser
om prinsippene for omfordeling av ansvar
etter avtale. Myndigheten bør med alle
egnede midler lette og overvåke delegerings
avtalene mellom de nasjonale tilsynsmyndig
hetene.
Den bør på forhånd underrettes om plan
lagte delegeringsavtaler for om nødvendig å
kunne avgi uttalelse om disse. Den bør sentra
lisere offentliggjøringen av slike avtaler for å
sikre at alle berørte parter til rett tid gis lett til
gang til gjennomsiktige opplysninger om slike
avaler. Den bør fastlegge og spre beste praksis
med hensyn til delegering og delegerings
avtaler.
(40)Myndigheten bør aktivt bidra til å fremme til
nærming av tilsyn i hele Unionen med sikte
på å opprette en felles tilsynskultur.
(41)Fagfellevurderinger er et formålstjenlig og
effektivt verktøy for å fremme ensartethet
innenfor nettverket av finanstilsynsmyndig
heter. Myndigheten bør derfor utarbeide en
metodologisk ramme for slike vurderinger og
utføre dem regelmessig. Vurderingene bør
ikke bare være rettet mot tilnærming av til
synspraksis, men også mot tilsynsmyndighe
tenes evne til å oppnå tilsynsresultater av høy
kvalitet samt disse vedkommende myndig
hetenes uavhengighet. Resultatet av fagfelle
vurderinger bør offentliggjøres etter sam
tykke fra vedkommende myndighet som er
gjenstand for vurderingen. I tillegg bør beste
praksis fastlegges og offentliggjøres.
(42)Myndigheten bør aktivt bidra til å fremme
samordningen av Unionens tilsynsarbeid,
særlig for å sikre finansmarkedenes ordnede
virkemåte og integritet og finanssystemets
stabilitet i Unionen. I tillegg til myndighet til å
handle i krisesituasjoner bør Myndigheten ha
ansvaret for den generelle samordningen
innenfor ESFS. Å lette utvekslingen av alle
relevante opplysninger mellom vedkom
mende myndigheter bør være en sentral del
av Myndighetens oppgaver.
(43)For å sikre finansiell stabilitet er det nødven
dig på et tidlig tidspunkt å avdekke
utviklingstendenser, mulige risikoer og sår
barhet i forbindelse med tilsyn på mikroplan,
på tvers av landegrenser og på tvers av sekto
rer. Myndigheten bør overvåke og vurdere
slik utvikling på sitt ansvarsområde og om

nødvendig underrette Europaparlamentet,
Rådet, Kommisjonen, de øvrige europeiske
tilsynsmyndighetene og ESRB regelmessig
og eventuelt ved behov. I samarbeid med
ESRB bør Myndigheten også innlede og sam
ordne stresstester i hele Unionen for å vur
dere finansmarkedsdeltakernes motstands
dyktighet mot ugunstig markedsutvikling, og
den skal sikre at det på nasjonalt plan ved
slike tester anvendes en metode som er så
ensartet som mulig. For å utføre sine opp
gaver på en korrekt måte bør Myndigheten
gjennomføre økonomiske analyser av marke
dene og mulige følger av markedsutviklingen.
(44)I lys av globaliseringen av finansielle tjenester
og den økte betydningen av internasjonale
standarder bør Myndigheten fremme dialog
og samarbeid med tilsynsmyndigheter uten
for Unionen. Den bør gis myndighet til å
utvikle kontakter og inngå forvaltningsavta
ler med tilsynsmyndighetene og forvaltninger
i tredjestater og med internasjonale organisa
sjoner, samtidig som medlemsstatenes og
Unionens institusjoners nåværende roller og
respektive myndighet respekteres fullt ut.
Stater som har inngått avtaler med Unionen
som innebærer at de har vedtatt og anvender
unionsretten, bør kunne delta i Myndighetens
arbeid, og Myndigheten bør kunne samar
beide med tredjestater som anvender lovgiv
ning som er anerkjent som likeverdig med
Unionens.
(45)Myndigheten bør innenfor sitt ansvarsom
råde fungere som et uavhengig rådgivende
organ for Europaparlamentet, Rådet og Kom
misjonen. Med forbehold for de berørte ved
kommende myndigheters myndighet bør
Myndigheten kunne avgi uttalelse om tilsyns
vurderinger av fusjoner og erverv i henhold til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/
EF av 21. april 2004 om markeder for finansi
elle instrumenter33, som endret ved direktiv
2007/44/EF34, i de tilfellene der nevnte direk
tiv krever samråd mellom vedkommende
myndigheter fra to eller flere medlemsstater.
(46)For å kunne utføre sine oppgaver på en effek
tiv måte bør Myndigheten ha rett til å anmode
om alle nødvendige opplysninger. For å
33
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unngå dobbel rapporteringsplikt for finans
markedsdeltakerne bør disse opplysningene
normalt gis av de nasjonale tilsynsmyndighe
tene som befinner seg nærmest finansmarke
dene og finansmarkedsdeltakerne, og opplys
ningene bør ta hensyn til allerede eksis
terende statistikker. Myndigheten bør imid
lertid som en siste utvei kunne rette en behø
rig begrunnet anmodning om opplysninger
direkte til en finansmarkedsdeltaker dersom
en nasjonal vedkommende myndighet ikke
leverer eller ikke kan levere slike opplysnin
ger til rett tid. Medlemsstatenes myndigheter
bør være forpliktet til å bistå Myndigheten
med å håndheve slike direkte anmodninger. I
den forbindelse er arbeidet med felles rappor
teringsformater av avgjørende betydning. Til
takene for innsamling av opplysninger bør
ikke berøre den rettslige rammen for det
europeiske statistikksystem og Det euro
peiske system av sentralbanker på statistikk
området. Denne forordning bør derfor verken
berøre europaparlaments- og rådsforordning
(EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om euro
peisk statistikk35 eller rådsforordning (EF)
nr. 2533/98 av 23. november 1998 om Den
europeiske sentralbanks innsamling av statis
tiske opplysninger36.
(47)Et nært samarbeid mellom Myndigheten og
ESRB er av avgjørende betydning for at ESRB
skal kunne fungere fullt ut etter hensikten, og
for oppfølgingen av dens varsler og anbefalin
ger. Myndigheten og ESRB bør utveksle
eventuelle relevante opplysninger seg imel
lom. Opplysninger knyttet til det enkelte fore
tak bør framlegges bare etter behørig begrun
net anmodning. Når Myndigheten mottar
varsler eller anbefalinger fra ESRB rettet til
Myndigheten eller en nasjonal tilsynsmyndig
het, bør Myndigheten om nødvendig sikre
oppfølgingen.
(48)Myndigheten bør rådføre seg med berørte
parter om tekniske regulerings- eller gjen
nomføringsstandarder, retningslinjer og
anbefalinger og gi dem rimelig mulighet til å
uttale seg om de foreslåtte tiltakene. Før Myn
digheten vedtar utkast til tekniske regule
rings- eller gjennomføringsstandarder, ret
ningslinjer og anbefalinger bør den gjennom
føre en konsekvensanalyse. Av effektivitets
hensyn bør en interessentgruppe for verdipa
pirer og markeder benyttes for dette formål,
35
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med en balansert sammensetning av finans
markedsdeltakere, små og mellomstore
bedrifter (SMB), akademikere samt forbru
kere og andre private brukere av finans
tjenester. Interessentgruppen for verdipapirer
og markeder bør fungere som et bindeledd
for andre grupper av brukere av finansielle
tjenester opprettet av Kommisjonen eller i
henhold til Unionens regelverk.
(49)Medlemmer av interessentgruppen for verdi
papirer og markeder som representerer ide
elle organisasjoner eller akademikere, bør
motta tilstrekkelig godtgjøring, slik at perso
ner som verken har tilstrekkelige finansielle
midler eller er representanter for næringen,
kan delta fullt ut i debatten om finansiell regu
lering.
(50)Medlemsstatene har et hovedansvar for å
samordne krisehåndteringen og bevare den
finansielle stabiliteten i krisesituasjoner, sær
lig når det gjelder å stabilisere og omstruktu
rere kriserammede finansmarkedsdeltakere.
De beslutningene Myndigheten treffer i krise
situasjoner eller ved tvisteløsning som påvir
ker en finansmarkedsdeltakers stabilitet, bør
ikke gripe inn i medlemsstatenes finanspoli
tiske ansvar. Det bør innføres en ordning der
medlemsstatene kan påberope seg denne
beskyttelsen og i siste instans bringe saken
inn for Rådet med sikte på en beslutning.
Denne beskyttelsesordningen bør imidlertid
ikke misbrukes, særlig ikke i forbindelse med
en beslutning truffet av Myndigheten som
ikke har noen betydelig eller vesentlig bud
sjettpolitisk innvirkning, som for eksempel
reduserte inntekter knyttet til et midlertidig
forbud mot bestemte former for virksomhet
eller produkter i forbrukervernøyemed. Når
Rådet treffer beslutninger i henhold til
beskyttelsesordningen, bør det stemme i
samsvar med prinsippet om at hvert medlem
har én stemme. I betraktning av medlems
statenes særlige ansvar på dette området, bør
Rådet spille en rolle i dette spørsmålet. Med
tanke på hvor følsomt dette spørsmålet er,
bør det sikres streng fortrolighet.
(51)Myndigheten bør i sin beslutningstaking
være bundet av Unionens regler og allmenne
prinsipper om rettssikkerhet og gjennomsik
tighet. Den retten adressatene for Myndig
hetens avgjørelser har til å bli hørt, bør over
holdes fullt ut. Myndighetens beslutninger
bør utgjøre en vesentlig del av unionsretten.
(52)Et tilsynsstyre sammensatt av lederne for de
berørte vedkommende myndigheter i hver
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medlemsstat under ledelse av Myndighetens
leder, bør være Myndighetens øverste beslut
ningsorgan. Representanter for Kommisjo
nen, ESRB, Den europeiske tilsynsmyndighet
(Den europeiske tilsynsmyndighet for forsik
ring og tjenestepensjoner) og Den europeiske
tilsynsmyndighet (Den europeiske banktil
synsmyndighet) bør delta som observatører.
Medlemmene av tilsynsstyret bør opptre uav
hengig og utelukkende i Unionens interesse.
(53)Tilsynsstyret skal i alminnelighet treffe sine
beslutninger med simpelt flertall i samsvar
med prinsippet om at hvert medlem har én
stemme. For beslutninger av allmenn art, herunder de som gjelder tekniske reguleringsog gjennomføringsstandarder, retningslinjer
og anbefalinger, for budsjettspørsmål og for
anmodninger fra en medlemsstat om å revur
dere en beslutning truffet av Myndigheten
om midlertidig å forby eller begrense en viss
finansvirksomhet, er det hensiktsmessig å
anvende reglene for kvalifisert flertall som
fastsatt i artikkel 16 nr. 4 i traktaten om Den
europeiske union og i protokollen (nr. 36) om
overgangsbestemmelser som er vedlegg til
traktaten om Den europeiske union og til
traktaten om Den europeiske unions virke
måte. Saker som gjelder løsning av tvister
mellom nasjonale tilsynsmyndigheter, bør
behandles av et begrenset, objektivt panel
sammensatt av medlemmer som verken er
representanter for de vedkommende myndig
heter som er parter i tvisten, eller har noen
interesse i konflikten eller direkte forbindel
ser til de berørte vedkommende myndig
heter. Panelet bør ha en tilsvarende balansert
sammensetning. Beslutninger som treffes av
panelet, bør godkjennes av tilsynsstyret med
simpelt flertall i samsvar med prinsippet om at
hvert medlem har én stemme. Når det gjelder
beslutninger som treffes av den konsolide
rende tilsynsmyndighet, kan beslutningen
som foreslås av panelet, forkastes av et antall
medlemmer som representerer et blokke
rende mindretall som angitt i artikkel 16 nr. 4
i traktaten om Den europeiske union og i
artikkel 3 i protokollen (nr. 36) om overgangs
bestemmelser.
(54)Et styre sammensatt av Myndighetens leder,
representanter for nasjonale tilsynsmyndig
heter og Kommisjonen skal sikre at Myndig
heten utfører sitt oppdrag og de oppgavene
den er pålagt. Styret bør gis nødvendig myn
dighet til blant annet å foreslå det årlige og
flerårige arbeidsprogrammet, utøve en viss

budsjettmyndighet, vedta Myndighetens plan
for personalpolitikken, vedta særbestemmel
ser om retten til tilgang til dokumenter og
framlegge forslag til årsrapport.
(55)Myndigheten bør være representert av en
heltidsansatt leder som utnevnes av tilsyns
styret på grunnlag av sine kvalifikasjoner,
ferdigheter og kunnskaper om finansinstitu
sjoner og -markeder samt relevant erfaring
med finanstilsyn og regulering, etter en åpen
framgangsmåte for utvelging som tilretteleg
ges og forvaltes av tilsynsstyret med bistand
fra Kommisjonen. Ved utnevning av Myndig
hetens første leder bør Kommisjonen blant
annet opprette en kandidatliste på grunnlag
av kvalifikasjoner, ferdigheter og kunnskaper
om finansinstitusjoner og -markeder samt
relevant erfaring med finanstilsyn og -regule
ring. Når det gjelder de påfølgende utnevnin
gene, bør muligheten til å få Kommisjonen til
å opprette en kandidatliste vurderes i en rap
port som skal utarbeides i henhold til denne
forordning. Før den utvalgte personen tiltrer
sitt embete, og senest én måned etter at til
synsstyret har gjort sitt valg, bør Europaparla
mentet, etter å ha hørt den utvalgte personen,
ha mulighet til å komme med innsigelser mot
at denne utnevnes.
(56)Forvaltningen av Myndigheten bør ivaretas
av en daglig leder som bør ha rett til å delta på
møter i tilsynsstyret og styret uten stemme
rett.
(57)For å sikre sammenheng i de europeiske til
synsmyndighetenes virksomhet på tvers av
sektorer bør disse samarbeide nært gjennom
en felleskomité og fastsette felles holdninger
der det er relevant. Felleskomiteen bør sam
ordne de europeiske tilsynsmyndighetenes
funksjoner når det gjelder finansielle konglo
merater og andre saker på tvers av sektorer.
Der det er relevant, bør beslutninger som fal
ler inn under ansvarsområdet til Den euro
peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske til
synsmyndighet for forsikring og tjenestepen
sjoner) eller Den europeiske tilsynsmyndig
het (Den europeiske banktilsynsmyndighet),
vedtas parallelt av de berørte europeiske til
synsmyndighetene. Felleskomiteen bør ledes
av lederne for de europeiske tilsynsmyndig
hetene på omgang i tolvmånedersperioder.
Lederen for Felleskomiteen bør være nestle
der for ESRB. Felleskomiteen bør ha eget
personale som stilles til rådighet av de euro
peiske tilsynsmyndighetene for å muliggjøre
uformell utveksling av opplysninger og utvik
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ling av en felles tilsynskultur i de europeiske
tilsynsmyndighetene.
(58)Det er nødvendig å sikre at partene som berø
res av beslutningene som treffes av Myndig
heten, har nødvendig klageadgang. For å
verne partenes rettigheter på en effektiv måte
og for å forenkle saksbehandlingen bør de
berørte parter gis rett til å anke til en klagein
stans i de tilfellene der Myndigheten har
beslutningsmyndighet. Av hensyn til effektivi
tet og sammenheng bør klageinstansen være
felles for de europeiske tilsynsmyndighetene,
men uavhengig av deres forvaltnings- og
reguleringsstruktur. Klageinstansens beslut
ninger bør kunne klages inn for Den euro
peiske unions domstol.
(59)For å sikre Myndigheten full selvstendighet
og uavhengighet bør den gis et eget budsjett
med inntekter hovedsakelig i form av obliga
toriske bidrag fra de nasjonale tilsynsmyndig
hetene og fra Den europeiske unions almin
nelige budsjett. Unionens finansiering av
Myndigheten er underlagt en avtale med bud
sjettmyndigheten i samsvar med nr. 47 i den
tverrinstitusjonelle avtalen mellom Europa
parlamentet, Rådet og Kommisjonen av 17.
mai 2006 om budsjettdisiplin og forsvarlig
økonomisk forvaltning37. Unionens budsjett
behandling bør få anvendelse. Revisjonen av
regnskapet bør foretas av Revisjonsretten.
Det samlede budsjettet er underlagt fram
gangsmåten for meddelelse av ansvarsfrihet.
(60)Europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 1073/1999 av 25. mai 1999 om undersøkel
ser som foretas av Det europeiske kontor for
bedrageribekjempelse (OLAF)38 bør få
anvendelse på Myndigheten. Myndigheten
bør også tiltre den tverrinstitusjonelle avtale
av 25. mai 1999 mellom Europaparlamentet,
Rådet for Den europeiske union og Kommi
sjonen for de europeiske fellesskap om
interne undersøkelser som foretas av Det
europeiske kontor for bedrageribekjempelse
(OLAF)39.
(61)For å sikre åpne og gjennomsiktige tjeneste
vilkår og likebehandling av personalet bør
vedtektene for De europeiske fellesskaps tje
nestemenn og tjenestevilkårene for andre
ansatte i De europeiske fellesskap40 få anven
delse på Myndighetens personale.
37
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(62)Det er avgjørende at forretningshemmelighe
ter og andre fortrolige opplysninger vernes.
Behandlingen av opplysninger som stilles til
rådighet for Myndigheten og som utveksles i
nettverket, bør underlegges strenge og effek
tive fortrolighetsregler.
(63)Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF
av 24. oktober 1995 om vern av fysiske perso
ner i forbindelse med behandling av person
opplysninger og om fri utveksling av slike
opplysninger41 og europaparlaments- og råds
forordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember
2000 om personvern i forbindelse med
behandling av personopplysninger i Felles
skapets institusjoner og organer og om fri
utveksling av slike opplysninger42 får full
anvendelse på behandlingen av personopplys
ninger i henhold til denne forordning.
(64)For å sikre at Myndighetens virksomhet er
gjennomsiktig bør europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai
2001 om offentlig tilgang til Europaparlamen
tets, Rådets og Kommisjonens dokumenter43
få anvendelse på Myndigheten.
(65)Tredjestater bør tillates å delta i Myndighe
tens arbeid i samsvar med de avtalene som
skal inngås av Unionen.
(66)Ettersom målene for denne forordning, som
er å forbedre det indre markeds virkemåte
gjennom å sikre et høyt, effektivt og ensartet
nivå for regulering og tilsyn, verne investorer,
verne finansmarkedenes integritet, effektivi
tet og ordnede virkemåte, opprettholde
finanssystemets stabilitet og styrke den inter
nasjonale samordningen av tilsynet, ikke kan
nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og
derfor på grunn av tiltakets omfang og virk
ninger bedre kan nås på unionsplan, kan Uni
onen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprin
sippet som fastsatt i artikkel 45 i traktaten om
Den europeiske union. I samsvar med for
holdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte
artikkel går denne forordning ikke lenger enn
det som er nødvendig for å nå disse målene.
(67)Myndigheten bør overta alle nåværende opp
gaver og den myndighet som er gitt Komiteen
av europeiske verdipapirtilsyn. Kommisjons
beslutning 2009/77/EF bør derfor oppheves
på datoen for opprettelse av Myndigheten, og
europaparlaments- og rådsbeslutning 716/
2009/EF av 16. september 2009 om oppret
41
42
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telse av et fellesskapsprogram til støtte for
særlig virksomhet på området finansielle tje
nester, finansiell rapportering og revisjon44
bør derfor endres. I betraktning av Komiteen
av europeiske verdipapirtilsyns eksisterende
oppbygning og virksomhet er det viktig å
sikre et svært nært samarbeid mellom Komi
teen av europeiske verdipapirtilsyn og Kom
misjonen ved utformingen av hensiktsmes
sige overgangsordninger for å sikre at den
perioden der Kommisjonen er ansvarlig for
opprettelsen av administrasjonen og den inn
ledende administrative virksomheten til Myn
digheten, blir så kort som mulig.
(68)Det bør fastsettes en frist for anvendelsen av
denne forordning for å sikre at Myndigheten
er godt nok forberedt til å begynne sin virk
somhet, og at overgangen fra Komiteen av
europeiske verdipapirtilsyn skjer så smidig
som mulig. Myndigheten bør finansieres på
en egnet måte. I det minste innledningsvis
bør den finansieres med 40 % av midler fra
Unionen og 60 % gjennom bidrag fra med
lemsstatene, i samsvar med stemmevekten
fastsatt i artikkel 3 nr. 3 i protokollen (nr. 36)
om overgangsbestemmelser.
(69)For å gjøre det mulig å opprette Myndigheten
1. januar 2011 bør denne forordning tre i kraft
dagen etter at den er kunngjort i Den euro
peiske unions tidende –
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Kapittel I
Opprettelse og rettslig status
Artikkel 1
Opprettelse og virkeområde
1. Ved denne forordning opprettes en europeisk
tilsynsmyndighet (Den europeiske verdipapirog markedstilsynsmyndighet (heretter kalt
«Myndigheten»).
2. Myndigheten skal handle innenfor den myn
dighet som den gis ved denne forordning, og
innenfor virkeområdet for direktiv 97/9/EF,
direktiv 98/26/EF, direktiv 2001/34/EF,
direktiv 2002/47/EF, direktiv 2003/6/EF,
direktiv 2003/71/EF, direktiv 2004/39/EF,
direktiv 2004/109/EF, direktiv 2009/65/EF og
direktiv 2006/49/EF, uten at det berører Den
44
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europeiske tilsynsmyndighets (Den euro
peiske banktilsynsmyndighet) myndighet med
hensyn til tilsyn, ethvert framtidig regelverk
på området for forvaltere av alternative inves
teringsfond (AIFM) og forordning (EF) nr.
1060/2009, og, i den grad disse rettsaktene får
anvendelse på foretak som yter investerings
tjenester, eller på foretak for kollektiv investe
ring som markedsfører sine andeler og aksjer,
og de vedkommende myndigheter som fører
tilsyn med dem, innenfor rammen av de rele
vante delene av direktiv 2002/87/EF, direktiv
2005/60/EF og direktiv 2002/65/EF, herunder alle direktiver, forordninger og beslut
ninger og vedtak truffet på grunnlag av disse
rettsaktene, og av eventuelle andre juridisk
bindende unionsrettsakter som pålegger Myn
digheten oppgaver.
3. Myndigheten skal også handle på virksom
hetsområdene til markedsdeltakere i forbin
delse med spørsmål som ikke direkte omfattes
av rettsaktene nevnt i nr. 2, herunder saker
som gjelder foretaksstyring, revisjon og regn
skap, forutsatt at Myndighetens handling er
nødvendig for å sikre effektiv og ensartet
anvendelse av disse rettsaktene. Myndigheten
skal også treffe egnede tiltak i forbindelse med
overtakelsestilbud, clearing og oppgjør samt
derivater.
4. Denne forordnings bestemmelser berører
ikke Kommisjonens myndighet, særlig i henhold til artikkel 258 i traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte (TEUV), til å sikre
samsvar med unionsretten.
5. Myndighetens mål skal være å verne offentlige
interesser ved å bidra til finanssystemets stabi
litet og effektivitet på kort, mellomlang og lang
sikt, til fordel for Unionens økonomi, borgere
og næringsliv. Myndigheten skal bidra til å
a) forbedre det indre markeds virkemåte, herunder gjennom regulering og tilsyn på et
forsvarlig, effektivt og ensartet nivå,
b) sikre finansmarkedenes integritet, gjen
nomsiktighet, effektivitet og ordnede virke
måte,
c) styrke den internasjonale samordningen av
tilsyn,
d) forhindre tilsynsarbitrasje og fremme like
konkurransevilkår,
e) sikre at det føres tilstrekkelig tilsyn med
investeringsrisikoer og andre risikoer, og at
disse blir regulert på en hensiktsmessig
måte, og
f) styrke forbrukervernet.
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For dette formål skal Myndigheten bidra til å
sikre en ensartet, effektiv og formålstjenlig anven
delse av rettsaktene nevnt i nr. 2, fremme tilnær
ming av tilsyn, avgi uttalelser til Europaparlamen
tet, Rådet og Kommisjonen og foreta økonomiske
analyser av markedene, slik at Myndighetens mål
kan nås.
Ved utførelsen av de oppgavene den er gitt ved
denne forordning, skal Myndigheten være særlig
oppmerksom på eventuelle systemrisikoer som
finansmarkedsdeltakere kan utgjøre, hvis kon
kurs kan svekke finanssystemets eller realøkono
miens virkemåte.
Ved utførelsen av disse oppgavene skal Myn
digheten opptre uavhengig og objektivt og uteluk
kende i Unionens interesse.
Artikkel 2
Det europeiske finanstilsynssystem
1. Myndigheten skal utgjøre en del av et europeisk
finanstilsynssystem (ESFS). Det europeiske
finanstilsynssystems viktigste mål skal være å
sikre at reglene som gjelder for finanssektoren,
gjennomføres på en hensiktsmessig måte for å
opprettholde finansiell stabilitet og sikre tillit til
finanssystemet som helhet og tilstrekkelig vern
av kundene av finansielle tjenester.
2. ESFS skal bestå av
a) Det europeiske råd for systemrisiko
(ESRB), som skal ivareta de oppgavene
som er fastsatt i forordning (EU) nr. 1092/
201045 og i denne forordning,
b) Myndigheten,
c) Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske banktilsynsmyndighet), oppret
tet ved europaparlaments- og rådsforord
ning (EU) nr. 1093/201046,
d) Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske tilsynsmyndighet for forsikring
og tjenestepensjoner), opprettet ved euro
paparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
1094/201047,
e) Felleskomiteen for de europeiske tilsyns
myndighetene (heretter kalt «Felleskomi
teen»), som skal utføre de oppgavene som
er fastsatt i artikkel 54–57 i denne forord
ning, i forordning (EU) nr. 1093/2010 og i
forordning (EU) nr. 1094/2010,
f) vedkommende myndigheter eller tilsyns
myndigheter i medlemsstatene, som angitt
45
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i unionsrettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 i
denne forordning, i forordning (EU) nr.
1093/2010 og i forordning (EU) nr. 1094/
2010.
3. Myndigheten skal gjennom Felleskomiteen
samarbeide regelmessig og nært med både
ESRB, Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske banktilsynsmyndighet) og Den
europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepen
sjoner) for å sikre sammenheng i arbeidet på
tvers av sektorer og komme fram til felles hold
ninger til tilsyn med finansielle konglomerater
og andre tverrsektorielle spørsmål.
4. I henhold til prinsippet om lojalt samarbeid i
artikkel 4 nr. 3 i traktaten om Den europeiske
union skal partene i ESFS samarbeide i tillit og
full gjensidig respekt, særlig for å sikre at hen
siktsmessige og pålitelige opplysninger
utveksles dem imellom.
5. De tilsynsmyndighetene som inngår i ESFS,
skal ha plikt til å føre tilsyn med finansmarkeds
deltakere som utøver virksomhet i Unionen i
samsvar med rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2.
Artikkel 3
Myndighetenes ansvar
Myndighetene omhandlet i artikkel 2 nr. 2 bok
stav a)–d) skal være ansvarlige overfor Europa
parlamentet og Rådet.
Artikkel 4
Definisjoner
I denne forordning menes med:
1) «finansmarkedsdeltaker» enhver person som
kravene i lovgivningen nevnt i artikkel 1 nr. 2
eller i nasjonal lovgivning som gjennomfører
disse rettsaktene, får anvendelse på,
2) «viktig finansmarkedsdeltaker» en finansmar
kedsdeltaker hvis regelmessige virksomhet
eller økonomiske levedyktighet har eller sann
synligvis vil ha vesentlig innvirkning på stabili
teten, integriteten eller effektiviteten på
finansmarkedene i Unionen,
3) «vedkommende myndigheter»
i) vedkommende myndigheter og/eller til
synsmyndigheter som definert i lovgivnin
gen nevnt i artikkel 1 nr. 2,
ii) når det gjelder direktiv 2002/65/EF og
2005/60/EF, de myndigheter som har
ansvar for å sikre at foretak som yter inves
teringstjenester, og foretak for kollektiv
investering som markedsfører sine andeler
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eller aksjer, oppfyller kravene i nevnte
direktiver,
iii) når det gjelder erstatningsordninger for
investorer, de organer som forvalter nasjo
nale erstatningsordninger i henhold til
direktiv 97/9/EF, eller, dersom driften av
erstatningsordningen for investorer forval
tes av et privat selskap, den offentlige myn
dighet som fører tilsyn med slike ordninger
i henhold til nevnte direktiv.

b)

Artikkel 5
Rettslig status
1. Myndigheten skal være et unionsorgan med
status som rettssubjekt.
2. I hver medlemsstat skal Myndigheten ha den
mest omfattende rettslige handleevne som en
juridisk person kan ha i henhold til nasjonal
lovgivning. Den kan særlig erverve og
avhende løsøre og fast eiendom og være part i
en rettssak.
3. Myndigheten skal være representert av sin
styreleder.
Artikkel 6

c)
d)

e)

Sammensetning
Myndigheten skal bestå av
1) et tilsynsstyre, som skal utføre oppgavene fast
satt i artikkel 43,
2) et styre, som skal utføre oppgavene fastsatt i
artikkel 47,
3) en leder, som skal utføre oppgavene fastsatt i
artikkel 48,
4) en daglig leder, som skal utføre oppgavene
fastsatt i artikkel 53,
5) en klageinstans, som skal utføre oppgavene
fastsatt i artikkel 60.

f)
g)
h)
i)

Artikkel 7
Hjemsted
Myndigheten har sitt sete i Paris.
Kapittel II
Myndighetens oppgaver og myndighet
Artikkel 8
Myndighetens oppgaver og myndighet
1. Myndigheten skal
a) bidra til å opprette felles standarder og
praksis av høy kvalitet for regulering og til

j)
k)

syn, særlig ved å avgi uttalelser til Unionens
institusjoner og utarbeide retningslinjer,
anbefalinger og utkast til tekniske regule
rings- og gjennomføringsstandarder på
grunnlag av rettsaktene nevnt i artikkel 1
nr. 2,
bidra til en ensartet anvendelse av juridisk
bindende unionsrettsakter, særlig ved å
bidra til en felles tilsynskultur, sikre ensar
tet, formålstjenlig og effektiv anvendelse av
rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, forhin
dre tilsynsarbitrasje, megle i og løse tvister
mellom vedkommende myndigheter, sikre
effektivt og konsekvent tilsyn med finans
markedsdeltakere, sikre at tilsynskollegi
ene virker på en ensartet måte og gripe inn
blant annet i krisesituasjoner,
stimulere til og lette delegering av opp
gaver og ansvar mellom vedkommende
myndigheter,
samarbeide nært med ESRB, særlig ved å
gi ESRB de opplysningene som er nødven
dige for at ESRB skal kunne utføre sine opp
gaver, og ved å sikre god oppfølging av
ESRBs varsler og anbefalinger,
organisere og gjennomføre fagfellevurde
ringer av vedkommende myndigheter, herunder utarbeide retningslinjer og anbefalin
ger og fastsette beste praksis, for å styrke
innbyrdes samsvar mellom tilsynsresul
tater,
overvåke og vurdere markedsutviklingen
på sitt ansvarsområde,
gjennomføre økonomiske analyser av mar
keder for å veilede Myndigheten i utførel
sen av dens oppgaver,
fremme vern av investorer,
bidra til at tilsynskollegiene virker på en ens
artet og sammenhengende måte, bidra til
overvåking, vurdering og måling av system
risiko og til utvikling og samordning av gjen
opprettings- og omstruktureringsplaner,
sørge for et høyt nivå for vern av investorer i
hele Unionen, utvikle metoder for omstruk
turering av kriserammede finansmarkeds
deltakere og foreta en vurdering av behovet
for hensiktsmessige finansieringsvirkemid
ler i samsvar med artikkel 21–26,
utføre enhver annen oppgave fastsatt i
denne forordning eller i andre rettsakter,
offentliggjøre og regelmessig ajourføre
opplysninger som er relevante for dens
virksomhetsområde, på sitt nettsted, sær
lig, og innenfor rammen av dens ansvars
område, om registrerte finansmarkedsdel
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takere, for å sikre at opplysningene er lett
tilgjengelige for offentligheten,
i) overta, når det er hensiktsmessig, alle
eksisterende og pågående oppgaver fra
Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
(CESR).
2. For å utføre oppgavene i nr. 1 skal Myndig
heten ha den myndighet som er fastsatt ved
denne forordning, særlig til å
a) utarbeide utkast til tekniske regulerings
standarder i de særlige tilfellene omhandlet
i artikkel 10,
b) utarbeide utkast til tekniske gjennom
føringsstandarder i de særlige tilfellene
omhandlet i artikkel 15,
c) utstede retningslinjer og anbefalinger som
fastsatt i artikkel 16,
d) utstede anbefalinger i særlige tilfeller som
omhandlet i artikkel 17 nr. 3,
e) treffe enkeltbeslutninger rettet til vedkom
mende myndigheter i de særlige tilfellene
omhandlet i artikkel 18 nr. 3 og 19 nr. 3,
f) treffe enkeltbeslutninger rettet til finans
markedsdeltakere i tilfeller som gjelder uni
onsrett som får direkte anvendelse, i de
særlige tilfellene omhandlet i artikkel 17 nr.
6, artikkel 18 nr. 4 og artikkel 19 nr. 4,
g) avgi uttalelser til Europaparlamentet, Rådet
eller Kommisjonen som fastsatt i artikkel 34,
h) samle inn nødvendige opplysninger om
finansmarkedsdeltakere som fastsatt i
artikkel 35,
i) utarbeide felles metoder for å vurdere hvor
dan produkters egenskaper og distribu
sjonsprosesser virker inn på finansmar
kedsdeltakeres finansielle stilling og på for
brukervernet,
j) opprette en sentralt tilgjengelig database
over registrerte finansmarkedsdeltakere
innenfor sitt ansvarsområde, dersom dette
er fastsatt i rettsaktene nevnt i artikkel 1
nr. 2.
Artikkel 9
Oppgaver som gjelder forbrukervern og
finansvirksomhet
1. Myndigheten skal spille en ledende rolle for å
fremme et gjennomsiktig, enkelt og rettferdig
marked for finansielle produkter og tjenester
rettet mot forbrukere i hele det indre marked,
herunder ved å
a) samle inn opplysninger om, analysere og
rapportere om forbrukertendenser,

2.

3.
4.

5.

b) gjennomgå og samordne vedkommende
myndigheters utdanningsinitiativer og initi
ativer for å øke forbrukernes evne til å for
stå finansiell informasjon,
c) utarbeide standarder for opplæring innen
for næringen og
d) bidra til utarbeiding av felles regler for
offentliggjøring av opplysninger.
Myndigheten skal overvåke ny og eksis
terende finansvirksomhet og kan vedta ret
ningslinjer og anbefalinger for å fremme et
trygt og solid marked og en tilnærming av til
synspraksis.
Myndigheten kan også utstede varsler dersom
en finansvirksomhet utgjør en alvorlig trussel
mot de mål som er fastsatt i artikkel 1 nr. 5.
Myndigheten skal nedsette en komité for
finansiell nyskaping som skal være en vesent
lig del av Myndigheten, og som skal samle alle
berørte vedkommende nasjonale tilsyns
myndigheter med sikte på å samordne regule
ringen av og tilsynet med ny eller nyskapende
finansvirksomhet og gi råd som Myndigheten
kan framlegge for Europaparlamentet, Rådet
og Kommisjonen.
Myndigheten kan midlertidig forby eller
begrense visse typer finansvirksomhet som
utgjør en trussel mot finansmarkedenes ord
nede virkemåte og integritet eller stabiliteten i
hele eller deler av finanssystemet i Unionen, i
de tilfellene og på de vilkårene som er fastsatt i
rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 eller, om
nødvendig, i tilfelle en krisesituasjon, i sam
svar med og på de vilkårene som er fastsatt i
artikkel 18.
Myndigheten skal med passende mellom
rom og minst hver tredje måned vurdere
beslutningen omhandlet i første ledd på nytt.
Dersom beslutningen ikke fornyes etter et tids
rom på tre måneder, skal den automatisk opp
heves.
En medlemsstat kan anmode om at Myn
digheten tar sin beslutning opp til ny vurde
ring. I slike tilfeller skal Myndigheten etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 44 nr. 1
annet ledd avgjøre om den opprettholder sin
beslutning.
Myndigheten kan også vurdere behovet for
å forby eller begrense visse typer finansvirk
somhet og ved et slikt behov underrette Kom
misjonen for å lette vedtakelsen av slike forbud
eller begrensninger.
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Artikkel 10
Tekniske reguleringsstandarder
1. Dersom Europaparlamentet og Rådet delege
rer myndighet til Kommisjonen til å vedta tek
niske reguleringsstandarder ved hjelp av
delegerte rettsakter i henhold til artikkel 290 i
TEUV for å sikre ensartet harmonisering på de
områdene som er særlig angitt i rettsaktene
nevnt i artikkel 1 nr. 2, kan Myndigheten utar
beide utkast til tekniske reguleringsstandar
der. Myndigheten skal framlegge sine utkast
for Kommisjonen til godkjenning.
Tekniske reguleringsstandarder skal være
tekniske og ikke innebære strategiske beslut
ninger eller politiske valg, og innholdet skal
være innenfor rammene av de rettsaktene de
bygger på.
Før utkastene framlegges for Kommisjo
nen, skal Myndigheten gjennomføre åpne
offentlige høringer om utkastene til tekniske
reguleringsstandarder og analysere de mulige
tilknyttede kostnadene og fordelene de inne
bærer, med mindre slike høringer og analyser
ikke står i forhold til de berørte utkastene til
tekniske reguleringsstandarders virkeområde
og virkning eller hvor mye saken haster. Myn
digheten skal også be om en uttalelse fra inter
essentgruppen for verdipapirer og markeder
omhandlet i artikkel 37.
Dersom Myndigheten framlegger et utkast
til teknisk reguleringsstandard, skal Kommi
sjonen umiddelbart videresende dette til Euro
paparlamentet og Rådet.
Kommisjonen skal innen tre måneder
etter mottak av et utkast til teknisk regule
ringsstandard, beslutte om den kan god
kjenne utkastet. Dersom det er i Unionens
interesse, kan Kommisjonen godkjenne
utkastet til teknisk reguleringsstandard delvis
eller med endringer.
Dersom Kommisjonen har til hensikt ikke
å godkjenne et utkast til teknisk regulerings
standard eller godkjenne utkastet delvis eller
med endringer, skal den sende utkastet til
bake til Myndigheten med en begrunnelse for
hvorfor den ikke godkjenner det, eller eventu
elt begrunne endringene. Myndigheten kan
innen seks uker endre utkastet til teknisk
reguleringsstandard på grunnlag av Kommi
sjonens forslag til endringer og framlegge det
for Kommisjonen på nytt i form av en formell
uttalelse. Myndigheten skal sende en kopi av
sin formelle uttalelse til Europaparlamentet
og Rådet.

Dersom Myndigheten ved utløpet av seksu
kersfristen ikke har framlagt et endret utkast til
teknisk reguleringsstandard, eller har framlagt
et utkast til teknisk reguleringsstandard som
ikke er endret i samsvar med Kommisjonens
forslag til endringer, kan Kommisjonen vedta
den tekniske reguleringsstandarden med de
endringene den finner relevante, eller avvise
den.
Kommisjonen kan ikke endre innholdet i et
utkast til teknisk reguleringsstandard utarbei
det av Myndigheten uten å samordne dette
med Myndigheten på forhånd, som fastsatt i
denne artikkel.
2. Dersom Myndigheten ikke har framlagt et
utkast til teknisk reguleringsstandard innen
fristen fastsatt i rettsaktene nevnt i artikkel 1
nr. 2, kan Kommisjonen anmode om et slikt
utkast innen en ny frist.
3. Bare dersom Myndigheten ikke framlegger et
utkast til teknisk reguleringsstandard for
Kommisjonen innen fristen nevnt i nr. 2, kan
Kommisjonen vedta en teknisk regulerings
standard ved hjelp av en delegert rettsakt uten
et utkast fra Myndigheten.
Kommisjonen skal gjennomføre åpne
offentlige høringer om utkastene til tekniske
reguleringsstandarder og analysere de mulige
tilknyttede kostnadene og fordelene de inne
bærer, med mindre slike høringer og analyser
ikke står i forhold til de berørte utkastene til
tekniske reguleringsstandarders virkeområde
og virkning eller hvor mye saken haster. Kom
misjonen skal også be om uttalelse eller råd fra
interessentgruppen for verdipapirer og marke
der omhandlet i artikkel 37.
Kommisjonen skal umiddelbart videre
sende utkastet til teknisk reguleringsstandard
til Europaparlamentet og Rådet.
Kommisjonen skal oversende sitt utkast til
teknisk reguleringsstandard til Myndigheten.
Myndigheten kan innen seks uker endre utkas
tet til teknisk reguleringsstandard og fram
legge det for Kommisjonen i form av en formell
uttalelse. Myndigheten skal sende en kopi av
sin formelle uttalelse til Europaparlamentet og
Rådet.
Dersom Myndigheten ved utløpet av seksu
kersfristen nevnt i fjerde ledd ikke har framlagt
et endret utkast til teknisk reguleringsstan
dard, kan Kommisjonen vedta den tekniske
reguleringsstandarden.
Dersom Myndigheten har framlagt et
endret utkast til teknisk reguleringsstandard
innen seksukersfristen, kan Kommisjonen
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endre utkastet til teknisk reguleringsstandard
på grunnlag av Myndighetens forslag til
endringer eller vedta den tekniske regulerings
standarden med de endringene den finner rele
vante. Kommisjonen skal ikke endre innholdet
i et utkast til teknisk reguleringsstandard utar
beidet av Myndigheten uten å samordne dette
med Myndigheten på forhånd, som fastsatt i
denne artikkel.
4. De tekniske reguleringsstandardene skal
vedtas i form av forordninger eller beslutnin
ger. De skal kunngjøres i Den europeiske
unions tidende og tre i kraft den dag som
angis der.
Artikkel 11
Utøvelse av delegert myndighet
1. Myndigheten til å vedta de tekniske regule
ringsstandardene nevnt i artikkel 10 skal gis
Kommisjonen for en periode på fire år fra 16.
desember 2010. Kommisjonen skal utarbeide
en rapport om den delegerte myndigheten
senest seks måneder før utgangen av fireårs
perioden. Den delegerte myndigheten skal for
lenges automatisk med perioder av samme
varighet med mindre Europaparlamentet eller
Rådet tilbakekaller den i samsvar med artikkel
14.
2. Så snart Kommisjonen vedtar en teknisk regu
leringsstandard, skal den underrette Europa
parlamentet og Rådet samtidig om dette.
3. Myndigheten til å vedta tekniske regulerings
standarder gis Kommisjonen med forbehold
for vilkårene fastsatt i artikkel 12–14.
Artikkel 12
Tilbakekalling av delegert myndighet
1. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 10
kan når som helst tilbakekalles av Europapar
lamentet eller Rådet.
2. Institusjonen som har innledet en intern fram
gangsmåte for å beslutte om en delegert myn
dighet skal tilbakekalles, skal bestrebe seg på
å underrette den andre institusjonen og Kom
misjonen i rimelig tid før endelig beslutning
treffes, med angivelse av hvilken delegert
myndighet som kan bli tilbakekalt.
3. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at
den delegerte myndigheten som angis i beslut
ningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse
umiddelbart eller på et senere tidspunkt angitt
i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten
av tekniske reguleringsstandarder som alle

rede er trådt i kraft. Den skal kunngjøres i Den
europeiske unions tidende.
Artikkel 13
Innsigelser mot tekniske reguleringsstandarder
1. Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre innsi
gelse mot en teknisk reguleringsstandard
innen en frist på tre måneder fra den dag
underretningen om den tekniske regulerings
standarden som Kommisjonen har vedtatt, ble
gitt. På Europaparlamentets eller Rådets initia
tiv forlenges denne fristen med tre måneder.
Dersom Kommisjonen vedtar en teknisk
reguleringsstandard som er identisk med
utkastet til teknisk reguleringsstandard som
Myndigheten har framlagt, skal fristen for inn
sigelser fra Europaparlamentet og Rådet være
én måned fra den dag underretningen ble gitt.
På Europaparlamentets eller Rådets initiativ
forlenges denne fristen med én måned.
2. Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet
har gjort innsigelse mot den tekniske regule
ringsstandarden innen fristen nevnt i nr. 1, skal
den offentliggjøres i Den europeiske unions
tidende og tre i kraft den dag som angis der.
Den tekniske reguleringsstandarden kan
offentliggjøres i Den europeiske unions
tidende og tre i kraft før utløpet av nevnte frist
dersom både Europaparlamentet og Rådet har
underrettet Kommisjonen om at de ikke har til
hensikt å gjøre innsigelse.
3. Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør
innsigelse mot en teknisk reguleringsstandard
innen fristen nevnt i nr. 1, trer den ikke i kraft.
I samsvar med artikkel 296 i TEUV skal institu
sjonen som gjør innsigelse mot den tekniske
reguleringsstandarden, grunngi dette.
Artikkel 14
Manglende godkjenning eller endring av utkast
til tekniske reguleringsstandarder
1. Dersom Kommisjonen ikke godkjenner et
utkast til teknisk reguleringsstandard eller
endrer det i henhold til artikkel 10, skal Kommi
sjonen underrette Myndigheten, Europaparla
mentet og Rådet om dette med en begrunnelse
for den manglende godkjenningen.
2. Europaparlamentet eller Rådet kan, når det er
hensiktsmessig, innen én måned etter under
retningen omhandlet i nr. 1, innkalle den
ansvarlige kommissær og Myndighetens sty
releder til et ekstraordinært møte med Europa
parlamentets vedkommende komité eller
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Rådet slik at de kan framlegge og redegjøre
for sine meningsforskjeller.
Artikkel 15
Tekniske gjennomføringsstandarder
1. Myndigheten kan utarbeide tekniske gjen
nomføringsstandarder ved hjelp av gjennomfø
ringsrettsakter i samsvar med artikkel 291 i
TEUV på de områdene som er særlig angitt i
rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2. Tekniske
gjennomføringsstandarder skal være tekniske
og ikke innebære strategiske beslutninger
eller politiske valg, og innholdet skal tjene til å
fastsette vilkårene for anvendelse av disse
rettsaktene. Myndigheten skal framlegge sine
utkast til tekniske gjennomføringsstandarder
for Kommisjonen til godkjenning.
Før utkastene til tekniske gjennomførings
standarder framlegges for Kommisjonen, skal
Myndigheten gjennomføre åpne offentlige
høringer og analysere de mulige tilknyttede
kostnadene og fordelene de innebærer, med
mindre slike høringer og analyser ikke står i
forhold til de berørte utkastene til tekniske
gjennomføringsstandarders virkeområde og
virkning eller hvor mye saken haster. Myndig
heten skal også be om en uttalelse fra interes
sentgruppen for verdipapirer og markeder
omhandlet i artikkel 37.
Dersom Myndigheten framlegger et utkast
til teknisk gjennomføringsstandard, skal Kom
misjonen umiddelbart videresende dette til
Europaparlamentet og Rådet.
Kommisjonen skal innen tre måneder etter
mottak av et utkast til teknisk gjennomførings
standard, beslutte om den kan godkjenne
utkastet. Kommisjonen kan forlenge fristen
med én måned. Dersom det er i Unionens
interesse, kan Kommisjonen godkjenne utkas
tet til teknisk gjennomføringsstandard delvis
eller med endringer.
Dersom Kommisjonen har til hensikt ikke
å godkjenne et utkast til teknisk gjennom
føringsstandard eller godkjenne utkastet del
vis eller med endringer, skal den sende utkas
tet tilbake til Myndigheten med en begrun
nelse for hvorfor den ikke godkjenner det,
eller eventuelt begrunne endringene. Myn
digheten kan innen seks uker endre utkastet
til teknisk gjennomføringsstandard på grunn
lag av Kommisjonens forslag til endringer og
framlegge det for Kommisjonen på nytt i form
av en formell uttalelse. Myndigheten skal

sende en kopi av sin formelle uttalelse til
Europaparlamentet og Rådet.
Dersom Myndigheten ved utløpet av seks
ukersfristen nevnt i femte ledd ikke har framlagt
et endret utkast til teknisk gjennomføringsstan
dard, eller har framlagt et utkast til teknisk gjen
nomføringsstandard som ikke er endret i sam
svar med Kommisjonens forslag til endringer,
kan Kommisjonen vedta den tekniske gjennom
føringsstandarden med de endringene den fin
ner relevante, eller avvise den.
Kommisjonen skal ikke endre innholdet i et
utkast til teknisk gjennomføringsstandard utar
beidet av Myndigheten uten å samordne dette
med Myndigheten på forhånd, som fastsatt i
denne artikkel.
2. Dersom Myndigheten ikke har framlagt et
utkast til teknisk gjennomføringsstandard
innen fristen fastsatt i rettsaktene nevnt i artik
kel 1 nr. 2, kan Kommisjonen anmode om et
slikt utkast innen en ny frist.
3. Bare dersom Myndigheten ikke framlegger et
utkast til teknisk gjennomføringsstandard for
Kommisjonen innen fristen nevnt i nr. 2, kan
Kommisjonen vedta en teknisk gjennomfø
ringsstandard ved hjelp av en delegert rettsakt
uten et utkast fra Myndigheten.
Kommisjonen skal gjennomføre åpne
offentlige høringer om utkastene til tekniske
gjennomføringsstandarder og analysere de
mulige tilknyttede kostnadene og fordelene de
innebærer, med mindre slike høringer og ana
lyser ikke står i forhold til de berørte utkastene
til tekniske gjennomføringsstandarders virke
område og virkning eller hvor mye saken has
ter. Kommisjonen skal også be om uttalelse
eller råd fra interessentgruppen for verdipapi
rer og markeder omhandlet i artikkel 37.
Kommisjonen skal umiddelbart videre
sende utkastet til teknisk gjennomføringsstan
dard til Europaparlamentet og Rådet.
Kommisjonen skal oversende sitt utkast til
teknisk gjennomføringsstandard til Myndighe
ten. Myndigheten kan innen seks uker endre
utkastet til teknisk gjennomføringsstandard og
framlegge det for Kommisjonen i form av en
formell uttalelse. Myndigheten skal sende en
kopi av sin formelle uttalelse til Europaparla
mentet og Rådet.
Dersom Myndigheten ved utløpet av seks
ukersfristen nevnt i fjerde ledd ikke har fram
lagt et endret utkast til teknisk gjennomfø
ringsstandard, kan Kommisjonen vedta den
tekniske gjennomføringsstandarden.
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Dersom Myndigheten har framlagt et endret
utkast til teknisk gjennomføringsstandard innen
seksukersfristen, kan Kommisjonen endre
utkastet til teknisk gjennomføringsstandard på
grunnlag av Myndighetens forslag til endringer
eller vedta den tekniske gjennomføringsstan
darden med de endringene den finner relevante.
Kommisjonen skal ikke endre innholdet i et
utkast til tekniske gjennomføringsstandarder
utarbeidet av Myndigheten uten å samordne
dette med Myndigheten på forhånd, som fast
satt i denne artikkel.
4. De tekniske gjennomføringsstandardene skal
vedtas i form av forordninger eller beslutnin
ger. De skal kunngjøres i Den europeiske uni
ons tidende og tre i kraft den dag som angis
der.
Artikkel 16
Retningslinjer og anbefalinger
1. For å opprette en ensartet, formålstjenlig og
effektiv tilsynspraksis i ESFS og sikre en fel
les, ensartet og sammenhengende anvendelse
av unionsretten skal Myndigheten utstede ret
ningslinjer og anbefalinger rettet til vedkom
mende myndigheter eller finansmarkeds
deltakere.
2. Myndigheten skal om nødvendig gjennom
føre åpne offentlige høringer om retningslin
jene og anbefalingene og analysere de mulige
tilknyttede kostnadene og fordelene. Slike
høringer og analyser skal stå i forhold til ret
ningslinjenes eller anbefalingenes virkeom
råde, art og virkning. Myndigheten skal også,
dersom det er relevant, be om uttalelser eller
råd fra interessentgruppen for verdipapirer og
markeder omhandlet i artikkel 37.
3. Vedkommende myndigheter og finansmar
kedsdeltakerne skal gjøre sitt ytterste for å
følge disse retningslinjene og anbefalingene.
Innen to måneder etter at en retningslinje
eller anbefaling er utstedt, skal hver vedkom
mende myndighet bekrefte om den følger eller
har til hensikt å følge retningslinjen eller anbe
falingen. Dersom en vedkommende myndig
het ikke følger eller ikke har til hensikt å følge
en retningslinje eller anbefaling, skal den
underrette Myndigheten og gi en begrunnelse
for dette.
Myndigheten skal offentliggjøre at en
vedkommende myndighet ikke følger eller
ikke har til hensikt å følge nevnte retnings
linje eller anbefaling. Myndigheten kan også
i hvert enkelt tilfelle beslutte å offentliggjøre

begrunnelsen som vedkommende myndighet
har gitt for ikke å følge retningslinjen eller
anbefalingen. Vedkommende myndighet skal
motta forhåndsvarsel om slik offentliggjø
ring.
Dersom retningslinjen eller anbefalingen
krever det, skal finansmarkedsdeltakere på en
klar og utførlig måte rapportere om hvorvidt
de følger retningslinjen eller anbefalingen.
4. I rapporten omhandlet i artikkel 43 nr. 5 skal
Myndigheten underrette Europaparlamentet,
Rådet og Kommisjonen om de retningslinjene
og anbefalingene som er utstedt, opplyse om
hvilke vedkommende myndigheter som ikke
har fulgt dem, og redegjøre for hvordan Myn
digheten har til hensikt å sikre at de berørte
vedkommende myndigheter i framtiden vil
følge Myndighetens retningslinjer og anbefa
linger.
Artikkel 17
Overtredelse av unionsretten
1. Dersom en vedkommende myndighet ikke har
anvendt rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2,
eller har anvendt dem på en måte som kan
være i strid med unionsretten, herunder de
tekniske regulerings- og gjennomføringsstan
dardene som er opprettet i samsvar med artik
kel 10–15, særlig ved å unnlate å sikre at
finansmarkedsdeltakere oppfyller kravene
fastsatt i disse rettsaktene, skal Myndigheten
handle i samsvar med den myndighet den er
gitt i henhold til nr. 2, 3 og 6 i denne artikkel.
2. På anmodning fra en eller flere vedkommende
myndigheter, Europaparlamentet,
Rådet,
Kommisjonen eller interessentgruppen for
verdipapirer og markeder, eller av eget tiltak,
og etter å ha underrettet den berørte vedkom
mende myndighet, kan Myndigheten granske
den påståtte overtredelsen eller manglende
anvendelsen av unionsretten.
Uten at det berører myndigheten fastsatt i
artikkel 35, skal vedkommende myndighet
omgående framlegge alle de opplysningene
som Myndigheten anser som nødvendige for
granskingen.
3. Myndigheten kan, senest to måneder etter at
granskingen er iverksatt, rette en anbefaling til
berørte vedkommende myndighet med angi
velse av hvilke tiltak som må treffes for å over
holde unionsretten.
Vedkommende myndighet skal innen ti vir
kedager etter mottak av anbefalingen under
rette Myndigheten om de tiltak den har truffet
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4.

5.

6.

7.

eller har til hensikt å treffe for å sikre samsvar
med unionsretten.
Dersom vedkommende myndighet ikke har
rettet seg etter unionsretten innen én måned
etter å ha mottatt Myndighetens anbefaling,
kan Kommisjonen etter underretning fra Myn
digheten eller av eget tiltak avgi en formell
uttalelse som krever at vedkommende myn
dighet treffer de tiltak som er nødvendige for å
overholde unionsretten. Kommisjonens for
melle uttalelse skal ta hensyn til Myndig
hetens anbefaling.
Kommisjonen skal avgi en slik formell
uttalelse senest tre måneder etter at anbefalin
gen er vedtatt. Kommisjonen kan forlenge fris
ten med én måned.
Myndigheten og vedkommende myndig
heter skal framlegge alle nødvendige opplys
ninger for Kommisjonen.
Vedkommende myndighet skal innen ti virke
dager etter mottak av den formelle uttalelsen
omhandlet i nr. 4 underrette Kommisjonen og
Myndigheten om de tiltak den har truffet eller
har til hensikt å treffe for å etterkomme kra
vene i den formelle uttalelsen.
Dersom en vedkommende myndighet ikke
etterkommer den formelle uttalelsen omhand
let i nr. 4 innen fristen fastsatt i beslutningen,
og dersom det er nødvendig raskt å bringe
overtredelsen til opphør for å opprettholde
eller gjenopprette like konkurransevilkår i
markedet eller sikre finanssystemets effektivi
tet og integritet, kan Myndigheten, uten at det
berører Kommisjonens myndighet i henhold
til artikkel 258 i TEUV, dersom de relevante
kravene i rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 får
direkte anvendelse på finansmarkedsdel
takere, treffe en enkeltbeslutning rettet til en
finansmarkedsdeltaker med krav om at den
treffer de nødvendige tiltak for å overholde
sine forpliktelser i henhold til unionsretten,
herunder bringe rettsstridig praksis til opphør.
Myndighetens beslutning skal være i sam
svar med den formelle uttalelsen avgitt av
Kommisjonen i henhold til nr. 4.
Beslutninger truffet i henhold til nr. 6 skal ha
forrang for eventuelle tidligere beslutninger
truffet av vedkommende myndigheter i
samme sak.
Når de treffer tiltak i forbindelse med saker
som er gjenstand for en formell uttalelse i henhold til nr. 4 eller en beslutning i henhold til nr.
6, skal vedkommende myndigheter etter
komme henholdsvis den formelle uttalelsen
eller beslutningen.

8. I rapporten omhandlet i artikkel 43 nr. 5 skal
Myndigheten angi hvilke vedkommende
myndigheter og finansmarkedsdeltakere som
ikke har etterkommet de formelle uttalelsene
eller beslutningene omhandlet i nr. 4 og 6.
Artikkel 18
Tiltak i krisesituasjoner
1. I tilfeller der en ugunstig utvikling kan utgjøre
en alvorlig trussel mot finansmarkedenes ord
nede virkemåte og integritet eller stabiliteten i
hele eller deler av finanssystemet i Unionen,
skal Myndigheten aktivt legge til rette for og
om nødvendig samordne eventuelle tiltak som
treffes av berørte vedkommende nasjonale til
synsmyndigheter.
For å kunne ivareta en slik tilretteleggings
eller samordningsrolle skal Myndigheten hol
des fullt underrettet om enhver relevant utvik
ling og inviteres til å delta som observatør på
alle relevante møter som holdes av de berørte
vedkommende nasjonale tilsynsmyndigheter.
2. Etter anmodning fra Myndigheten, Kommisjo
nen eller ESRB kan Rådet, i samråd med Kom
misjonen og ESRB, og, dersom det er hen
siktsmessig, de europeiske tilsynsmyndig
heter, treffe en beslutning rettet til Myndig
heten, der det fastslås at det foreligger en
krisesituasjon i henhold til denne forordning.
Rådet skal vurdere nevnte beslutning på nytt
med passende mellomrom og minst en gang i
måneden. Dersom beslutningen ikke fornyes
etter et tidsrom på én måned, skal den automa
tisk oppheves. Rådet kan til enhver tid erklære
krisesituasjonen for opphørt.
Dersom ESRB eller Myndigheten anser at
en krisesituasjon kan oppstå, skal de utstede en
fortrolig anbefaling til Rådet og gi en vurdering
av situasjonen. Rådet skal deretter vurdere
behovet for et møte. I denne sammenheng skal
det sikres at det tas behørig hensyn til en for
trolig behandling.
Dersom Rådet fastslår at det foreligger en
krisesituasjon, skal det på behørig vis omgå
ende underrette Europaparlamentet og Kom
misjonen.
3. Dersom Rådet har truffet en beslutning i henhold til nr. 2 og det foreligger ekstraordinære
omstendigheter der det er nødvendig med
samordnede tiltak fra nasjonale myndigheters
side for å reagere på en ugunstig utvikling som
kan utgjøre en alvorlig trussel mot finansmar
kedenes ordnede virkemåte og integritet eller
stabiliteten i hele eller deler av finanssystemet
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i Unionen, kan Myndigheten treffe enkelt
beslutninger som pålegger vedkommende
myndigheter å iverksette de nødvendige tiltak
i samsvar med regelverket nevnt i artikkel 1
nr. 2 med sikte på å motvirke denne utviklin
gen ved å sikre at finansmarkedsdeltakere og
vedkommende myndigheter oppfyller kra
vene i dette regelverket.
4. Dersom en vedkommende myndighet ikke
etterkommer
Myndighetens
beslutning
omhandlet i nr. 3 innen fristen fastsatt i beslut
ningen, kan Myndigheten, uten at det berører
Kommisjonens myndighet i henhold til artik
kel 258 i TEUV, dersom de relevante kravene i
rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, herunder i
tekniske regulerings- og gjennomføringsstan
darder vedtatt i samsvar med nevnte rettsak
ter, får direkte anvendelse på finansmarkeds
deltakere, treffe enkeltbeslutninger rettet til
en finansmarkedsdeltaker med krav om at den
treffer de nødvendige tiltak for å oppfylle sine
forpliktelser i henhold til nevnte regelverk,
herunder bringe rettsstridig praksis til opphør.
Dette skal gjelde bare i situasjoner der en ved
kommende myndighet ikke anvender rettsak
tene nevnt i artikkel 1 nr. 2, herunder tekniske
regulerings- og gjennomføringsstandarder
vedtatt i samsvar med nevnte rettsakter, eller
anvender dem på en måte som framstår som et
åpenbart brudd på disse rettsaktene, og der
som det er nødvendig raskt å treffe tiltak for å
gjenopprette finansmarkedenes ordnede virke
måte og integritet eller stabiliteten i hele eller
deler av finanssystemet i Unionen.
5. Beslutninger truffet i henhold til nr. 4 skal ha
forrang for eventuelle tidligere beslutninger
truffet av vedkommende myndigheter i
samme sak.
Ethvert tiltak som treffes av vedkommende
myndighet i forbindelse med saker som er
gjenstand for en beslutning i henhold til nr. 3
eller 4, skal være forenlig med denne beslut
ningen.

2.

3.

4.

5.

Artikkel 19
Løsning av tvister mellom vedkommende
myndigheter i grensekryssende situasjoner
1. Dersom en vedkommende myndighet har inn
vendinger mot framgangsmåten eller innhol
det i en annen medlemsstats vedkommende
myndighets tiltak eller kritiserer mangelen på
tiltak i tilfeller angitt i rettsaktene nevnt i artik
kel 1 nr. 2, kan Myndigheten, uten at det berø
rer den myndighet som er fastsatt i artikkel 17,

6.

på anmodning fra en eller flere av de berørte
myndigheter bistå myndighetene med å
komme til enighet etter framgangsmåten i nr.
2–4 i denne artikkel.
I tilfeller angitt i regelverket nevnt i artikkel
1 nr. 2, og dersom det på grunnlag av objektive
kriterier kan fastslås at det foreligger en tvist
mellom vedkommende myndigheter i forskjel
lige medlemsstater, kan Myndigheten av eget
tiltak bistå myndighetene med å løse tvisten
etter framgangsmåten i nr. 2–4.
Myndigheten skal fastsette en frist for forliket
mellom vedkommende myndigheter, idet det
tas hensyn til alle relevante frister fastsatt i
rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2, til sakens
kompleksitet og til hvor mye den haster. Myn
digheten skal på dette stadium opptre som
megler.
Dersom de berørte vedkommende myndig
heter ikke kommer til enighet i meglingsfasen
omhandlet i nr. 2, kan Myndigheten etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 44 nr. 1
tredje og fjerde ledd med bindende virkning
for de berørte vedkommende myndigheter
treffe en beslutning med krav om at de treffer
bestemte tiltak eller avstår fra å treffe tiltak
med sikte på å løse tvisten, for å sikre samsvar
med unionsretten.
Dersom en vedkommende myndighet ikke
etterkommer Myndighetens beslutning og
dermed unnlater å sikre at en finansmarkeds
deltaker oppfyller kravene som får direkte
anvendelse på den i henhold til rettsaktene
nevnt i artikkel 1 nr. 2, kan Myndigheten, uten
at det berører Kommisjonens myndighet i henhold til artikkel 258 i TEUV, treffe en enkelt
beslutning rettet til en finansmarkedsdeltaker
med krav om at den treffer de nødvendige til
tak for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til
unionsretten, herunder bringe en viss praksis
til opphør.
Beslutninger truffet i henhold til nr. 4 skal ha
forrang for eventuelle tidligere beslutninger
truffet av vedkommende myndigheter i
samme sak. Ethvert tiltak som treffes av ved
kommende myndighet i forbindelse med saker
som er gjenstand for en beslutning i henhold
til nr. 3 eller 4, skal være forenlig med denne
beslutningen.
I rapporten omhandlet i artikkel 50 nr. 2 skal
styrelederen for Myndigheten angi arten og
typen av tvist mellom vedkommende myndig
heter, hvilke avtaler som er inngått, og hvilke
beslutninger som er truffet for å løse tvis
tene.
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Artikkel 20
Løsning av tverrsektorielle tvister mellom
vedkommende myndigheter
Felleskomiteen skal etter framgangsmåten fast
satt i artikkel 19 og 56 løse tverrsektorielle tvister
som måtte oppstå mellom vedkommende myndig
heter som definert i henholdsvis artikkel 4 nr. 2 i
denne forordning, i forordning (EU) nr. 1093/
2010 og i forordning (EU) nr. 1094/2010.
Artikkel 21
Tilsynskollegier
1. Myndigheten skal bidra til å fremme og over
våke at tilsynskollegiene omhandlet i retts
aktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 virker på en
formålstjenlig, effektiv og ensartet måte, og
fremme ensartet anvendelse av unionsretten
blant tilsynskollegiene. Med mål om en tilnær
ming med hensyn til beste tilsynspraksis skal
personale fra Myndigheten kunne delta i til
synskollegienes virksomhet, herunder stedlig
tilsyn, som utføres i fellesskap av to eller flere
vedkommende myndigheter.
2. Myndigheten skal innta en ledende rolle når det
gjelder å sikre at tilsynskollegier for institusjo
ner som driver grensekryssende virksomhet,
virker på en ensartet og sammenhengende
måte i hele Unionen, idet det tas hensyn til den
systemrisikoen
finansmarkedsdeltakerne
omhandlet i artikkel 23 utgjør.
Med hensyn til dette nummer og nr. 1 i
denne artikkel skal Myndigheten anses for å
være «vedkommende myndighet» i henhold til
relevant regelverk.
Myndigheten kan
a) i samarbeid med vedkommende myndig
heter samle inn og dele alle relevante opp
lysninger for å lette kollegiets arbeid samt
opprette og forvalte et sentralt system for å
gjøre slike opplysninger tilgjengelige for
vedkommende myndigheter i kollegiet,
b) innlede og samordne stresstester i hele Uni
onen i samsvar med artikkel 32 for å vurdere
finansmarkedsdeltakeres motstandsdyktig
het, særlig den systemrisikoen viktige
finansmarkedsdeltakere omhandlet i artik
kel 23 utgjør, mot ugunstig markedsutvik
ling og vurdere om systemrisikoen som vik
tige finansmarkedsdeltakere utgjør, kan øke
i stressituasjoner, idet det sikres at det på
nasjonalt plan anvendes en konsekvent
metode for slike tester, og at det ved behov
rettes en anbefaling til vedkommende

myndigheter om å rette opp problemer som
påvises ved stresstesten,
c) fremme et effektivt og formålstjenlig tilsyn,
herunder vurdere de risikoene finansmar
kedsdeltakere er eller kan bli eksponert for
i stressituasjoner,
d) overvåke, i samsvar med oppgavene og
myndigheten angitt i denne forordning, de
oppgavene vedkommende myndigheter
utfører, og
e) anmode et kollegium om ytterligere over
veielser i saker der den mener at beslutnin
gen vil føre til feil anvendelse av unionsret
ten eller ikke vil bidra til å nå målet om til
nærming av tilsynspraksis. Myndigheten
kan også anmode om å planlegge et møte i
kollegiet eller tilføye et punkt på dagsorde
nen for et møte.
3. Myndigheten kan utarbeide utkast til tekniske
regulerings- og gjennomføringsstandarder for
å sikre ensartede vilkår for anvendelse av
bestemmelsene om tilsynskollegienes virke
måte og utstede retningslinjer og anbefalinger
vedtatt i henhold til artikkel 16 for å fremme en
tilnærming av tilsynsrutiner og beste praksis
vedtatt av tilsynskollegiene.
4. Myndigheten skal ha en rettslig bindende
meglerrolle for å løse tvister mellom vedkom
mende myndigheter etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 19. Myndigheten kan treffe
tilsynsbeslutninger som får direkte anvendelse
på den berørte finansmarkedsdeltaker i sam
svar med artikkel 19.
Artikkel 22
Alminnelige bestemmelser
1. Myndigheten skal behørig vurdere system
risiko som fastsatt i forordning (EU) nr. 1092/
2010. Den skal behandle enhver risiko for for
styrrelse av de finansielle tjenestene som
a) skyldes en svekkelse i hele eller deler av
finanssystemet og
b) kan få alvorlige negative følger for det indre
marked og realøkonomien.
Myndigheten skal, når det er hensiktsmessig,
ta hensyn til den overvåking og vurdering av
systemrisikoer som er utarbeidet av ESRB og
Myndigheten, og reagere på varsler og anbefa
linger fra ESRB i samsvar med artikkel 17 i for
ordning (EU) nr. 1092/2010.
2. Myndigheten skal i samarbeid med ESRB og i
samsvar med artikkel 23 utarbeide en felles
strategi for påvisning og måling av system
risiko som viktige finansmarkedsdeltakere
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utgjør, herunder kvantitative og kvalitative
indikatorer etter behov.
Disse indikatorene skal være et viktig ele
ment ved fastsettelsen av hensiktsmessige til
synstiltak. Myndigheten skal overvåke graden
av tilnærming mellom de fastsatte tiltakene for
å fremme en felles strategi.
3. Uten at det berører rettsaktene nevnt i
artikkel 1 nr. 2, skal Myndigheten om nød
vendig utarbeide ytterligere retningslinjer og
anbefalinger for viktige finansmarkedsdel
takere for å ta hensyn til den systemrisikoen
de utgjør.
Myndigheten skal sikre at den systemrisi
koen viktige finansmarkedsdeltakere utgjør,
tas i betraktning når den utarbeider utkast til
tekniske regulerings- og gjennomføringsstan
darder på de områdene som er fastsatt i retts
aktene nevnt i artikkel 1 nr. 2.
4. På anmodning fra en eller flere vedkommende
myndigheter, Europaparlamentet, Rådet eller
Kommisjonen, eller av eget tiltak, kan Myndig
heten gjennomføre en undersøkelse av en
bestemt type finansvirksomhet eller produkt
type eller type atferd for å vurdere mulige trus
ler mot finansmarkedenes integritet eller
finanssystemets stabilitet og gi de berørte ved
kommende myndigheter egnede anbefalinger
om tiltak.
For dette formål kan Myndigheten utøve
den myndighet den gis i henhold til denne for
ordning, herunder artikkel 35.
5. Felleskomiteen skal sikre en overordnet sam
ordning på tvers av sektorer av den virksom
het som utøves i henhold til denne artikkel.
Artikkel 23
Påvisning og måling av systemrisiko
1. Myndigheten skal i samråd med ESRB utar
beide kriterier for påvisning og måling av sys
temrisiko og en hensiktsmessig ordning for
stresstesting som omfatter en vurdering av
muligheten for at den systemrisikoen finans
markedsdeltakere utgjør, kan øke i stressitua
sjoner. De finansmarkedsdeltakerne som kan
utgjøre en systemrisiko, skal underlegges
skjerpet tilsyn og om nødvendig framgangs
måtene for gjenoppretting og omstrukture
ring omhandlet i artikkel 25.
2. Myndigheten skal fullt ut ta hensyn til
relevante internasjonale metoder når den utar
beider kriteriene for påvisning og måling av
den systemrisikoen finansmarkedsdeltakere
utgjør, herunder de metodene som er fastsatt

av Rådet for finansiell stabilitet, Det internasjo
nale valutafond og Den internasjonale opp
gjørsbank.
Artikkel 24
Permanent evne til å reagere på systemrisiko
1. Myndigheten skal sikre at den løpende har
faglig kapasitet til å reagere effektivt dersom
det skulle oppstå systemrisiko som omhandlet
i artikkel 22 og 23, særlig med hensyn til insti
tusjoner som utgjør en systemrisiko.
2. Myndigheten skal utføre de oppgavene den
gis ved denne forordning og regelverket nevnt
i artikkel 1 nr. 2, og skal bidra til å sikre et
sammenhengende og samordnet system for
krisehåndtering og kriseløsning i Unionen.
Artikkel 25
Framgangsmåter for gjenoppretting og
omstrukturering
1. Myndigheten skal bidra til og delta aktivt i
utviklingen og samordningen av effektive og
ensartede gjenopprettings- og omstrukture
ringsplaner, framgangsmåter i krisesitua
sjoner og forebyggende tiltak for å redusere
virkningene på systemet av en eventuell
svikt.
2. Myndigheten kan utarbeide tekniske regule
rings- og gjennomføringsstandarder som fast
satt i rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 10–15.
Artikkel 26
European system av erstatningsordninger for
investorer
1. Myndigheten skal bidra til å styrke det euro
peiske systemet av nasjonale erstatningsordnin
ger for investorer ved å utøve den myndighet
den gis ved denne forordning, for å sikre kor
rekt anvendelse av direktiv 97/9/EF med det
formål å sørge for at nasjonale erstatningsord
ninger for investorer er tilstrekkelig finansiert
gjennom bidrag fra berørte finansmarkedsdelta
kere, herunder eventuelt finansmarkedsdelta
kere med hovedkontor i tredjestater, og ved å
sørge for et høyt nivå for vern av alle investorer
innenfor en harmonisert ramme i hele Unionen.
2. Artikkel 16 om Myndighetens myndighet til å
vedta retningslinjer og anbefalinger får anven
delse på erstatningsordninger for investorer.
3. Myndigheten kan utarbeide tekniske regule
rings- og gjennomføringsstandarder som fast
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satt i rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2 etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 10–15.
4. Gjennomgåelsen av denne forordning i henhold til artikkel 81 skal særlig omfatte en
undersøkelse av tilnærmingen av det euro
peiske systemet av nasjonale erstatningsord
ninger for investorer.
Artikkel 27
Europeisk system for omstrukturering samt
finansieringsordninger
1. Innenfor sitt ansvarsområde skal myndigheten
bidra til å utvikle metoder for omstrukturering
av kriserammede viktige finansmarkeds
deltakere på en måte som hindrer spredning
av negative virkninger og gjør det mulig å avvi
kle dem på en ordnet måte til rett tid, herunder, dersom det er relevant, sammen
hengende og troverdige finansieringsord
ninger.
2. Myndigheten skal bidra til arbeidet med spørs
mål om like vilkår og samlede virkninger av
eventuelle systemer med avgifter og bidrag
som kan bli innført for finansinstitusjoner for å
sikre rettferdig fordeling av byrdene og stimu
lere til å demme opp for systemrisiko, som del
av en sammenhengende og troverdig ramme
for omstrukturering.
Gjennomgåelsen av denne forordning i
henhold til artikkel 81 skal særlig omfatte en
undersøkelse av muligheten for å styrke Myn
dighetens rolle innenfor en ramme av forebyg
ging, håndtering og løsning av kriser.
Artikkel 28
Delegering av oppgaver og ansvar
1. Vedkommende myndigheter kan, med sam
tykke fra den ansvaret delegeres til, delegere
oppgaver og ansvar til Myndigheten eller
andre vedkommende myndigheter på de vilkår
som er fastsatt i denne artikkel. Medlems
statene kan fastsette særlige ordninger for
delegering av ansvar som må overholdes før
deres vedkommende myndigheter inngår
slike delegeringsavtaler, og som kan begrense
omfanget av delegeringen til det som er nød
vendig for effektivt tilsyn med finansmarkeds
deltakere eller finanskonserner som driver
grensekryssende virksomhet.
2. Myndigheten skal stimulere til og lette delege
ring av oppgaver og ansvar mellom vedkom
mende myndigheter ved å fastsette hvilke opp
gaver og hvilket ansvar som kan delegeres

eller utøves i fellesskap, og ved å fremme
beste praksis.
3. Delegering av ansvar skal medføre en omfor
deling av den myndighet som er fastsatt i retts
aktene nevnt i artikkel 1 nr. 2. Lovgivningen
som gjelder for den myndighet ansvaret dele
geres til, får anvendelse på framgangsmåten,
håndhevingen, den administrative kontrollen
og domstolskontrollen knyttet til det delegerte
ansvaret.
4. Vedkommende myndigheter skal underrette
Myndigheten om de delegeringsavtalene de
har til hensikt å inngå. De skal sette avtalene i
kraft tidligst en måned etter at Myndigheten
er underrettet.
Myndigheten kan avgi uttalelse om den
planlagte avtalen innen en måned etter at den
er blitt underrettet.
Myndigheten skal på en hensiktsmessig
måte offentliggjøre enhver delegeringsavtale
slik den er inngått av vedkommende myndig
heter, for å sikre at alle berørte parter er behø
rig underrettet.
Artikkel 29
Felles tilsynskultur
1. Myndigheten skal bidra aktivt til å bygge opp
en felles tilsynskultur i Unionen og en konse
kvent tilsynspraksis samt sikre ensartede
framgangsmåter og konsekvente metoder i
hele Unionen. Myndigheten skal minst
a) avgi uttalelser til vedkommende myndig
heter,
b) fremme effektiv bilateral og multilateral
utveksling av opplysninger mellom vedkom
mende myndigheter, samtidig som gjel
dende bestemmelser om fortrolighet og per
sonvern i relevant unionsregelverk overhol
des,
c) bidra til at det utarbeides ensartede tilsyns
standarder, herunder standarder for rapportering, og internasjonale regnskaps
standarder av høy kvalitet i samsvar med
artikkel 1 nr. 3,
d) gjennomgå anvendelsen av de relevante
tekniske regulerings- og gjennomførings
standardene Kommisjonen har vedtatt, og
av de retningslinjene og anbefalingene
Myndigheten har utstedt, samt foreslå
endringer der dette er hensiktsmessig, og
e) opprette opplæringsprogrammer innenfor
og på tvers av sektorer, lette utveksling av
personale og oppmuntre vedkommende
myndigheter til å intensivere bruken av
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ordninger for utlån av personale og andre
verktøyer.
2. Myndigheten kan etter behov utvikle nye prak
tiske hjelpemidler og tilnærmingsverktøyer for
å fremme felles tilsynsmetoder og -praksis.
Artikkel 30
Fagfellevurderinger av vedkommende
myndigheter
1. Myndigheten skal med jevne mellomrom orga
nisere og gjennomføre fagfellevurderinger av
deler av eller hele virksomheten til vedkom
mende myndigheter for å styrke konsekven
sen i tilsynsresultatene ytterligere. For dette
formål skal Myndigheten utvikle metoder som
gjør det mulig å foreta en objektiv vurdering
og sammenligning av de myndigheter som blir
vurdert. Ved fagfellevurdering skal det tas
hensyn til eksisterende opplysninger og vurde
ringer som allerede er gjort av den berørte
vedkommende myndighet.
2. Fagfellevurderingen skal omfatte, men ikke
begrenses til, en vurdering av
a) hvorvidt vedkommende myndigheters res
surser og styringsformer er hensiktsmes
sige, særlig med hensyn til en effektiv
anvendelse av de tekniske regulerings- og
gjennomføringsstandardene omhandlet i
artikkel 10–15 og rettsaktene nevnt i artik
kel 1 nr. 2 samt evnen til å reagere på mar
kedsutviklingen,
b) graden av tilnærming som er oppnådd i
anvendelsen av unionsretten og i tilsyns
praksis, herunder de tekniske regulerings
og gjennomføringsstandardene, retnings
linjene og anbefalingene vedtatt i henhold
til artikkel 10–16, og i hvilken grad tilsyns
praksisen bidrar til oppfyllelse av målene
fastsatt i unionsretten,
c) beste praksis utviklet av en vedkommende
myndighet som kan være nyttig å ta i bruk
for andre vedkommende myndigheter,
d) effektiviteten og graden av tilnærming som
er oppnådd i håndhevingen av bestemmel
ser som er vedtatt for gjennomføring av
unionsretten, herunder forvaltningsmes
sige tiltak og sanksjoner iverksatt mot
ansvarlige personer i tilfeller der disse
bestemmelsene ikke er overholdt.
3. På grunnlag av en fagfellevurdering kan Myn
digheten utstede retningslinjer og anbefalin
ger i samsvar med artikkel 16. I samsvar med
artikkel 16 nr. 3 skal vedkommende myndig
heter etterstrebe å følge disse retningslinjene

og anbefalingene. Myndigheten skal ta hensyn
til resultatet av fagfellevurderingen når den
utarbeider utkast til tekniske regulerings- eller
gjennomføringsstandarder i samsvar med
artikkel 10–15.
4. Myndigheten skal offentliggjøre beste praksis
som påvises ved fagfellevurderinger. I tillegg
kan alle andre resultater fra fagfellevurderin
ger offentliggjøres etter samtykke fra den ved
kommende myndighet som er gjenstand for
fagfellevurderingen.
Artikkel 31
Samordningsfunksjon
Myndigheten skal ivareta den generelle samord
ningen av vedkommende myndigheter, særlig i
situasjoner der en ugunstig utvikling vil kunne true
finansmarkedenes ordnede virkemåte og integritet
eller stabiliteten i finanssystemet i Unionen.
Myndigheten skal fremme en samordnet reak
sjon fra Unionen, blant annet ved å
a) lette utveksling av opplysninger mellom ved
kommende myndigheter,
b) fastsette omfanget av og, når det er mulig og
hensiktsmessig, kontrollere at de opplysnin
gene som bør gjøres tilgjengelige for berørte
vedkommende myndigheter, er pålitelige,
c) utføre ikke-bindende megling på anmodning
fra vedkommende myndighet eller av eget til
tak, uten at dette berører artikkel 19,
d) underrette ESRB omgående om eventuelle kri
sesituasjoner,
e) treffe alle hensiktsmessige tiltak i forbindelse
med en utvikling som kan true finansmarkede
nes virkemåte, med sikte på å lette samordnin
gen av tiltak som treffes av berørte vedkom
mende myndigheter,
f) sentralisere opplysninger mottatt fra vedkom
mende myndigheter i samsvar med artikkel 21
og 35 som følge av den lovfestede rapporte
ringsplikten for finansmarkedsdeltakere som
driver virksomhet i mer enn én medlemsstat.
Myndigheten skal videreformidle disse opplys
ningene til andre berørte vedkommende
myndigheter.
Artikkel 32
Vurdering av markedsutviklingen
1. Myndigheten skal overvåke og vurdere mar
kedsutviklingen innenfor sitt ansvarsområde og
om nødvendig underrette Den europeiske til
synsmyndighet (Den europeiske banktilsyns
myndighet) og Den europeiske tilsynsmyndig
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het (Den europeiske tilsynsmyndighet for for
sikring og tjenestepensjoner), ESRB, Europa
parlamentet, Rådet og Kommisjonen om rele
vante tendenser innenfor tilsyn på mikroplan,
potensielle risikoer og sårbarhet. Myndigheten
skal i sin vurdering ta med en økonomisk ana
lyse av de markedene der finansmarkedsdel
takere driver virksomhet, og en vurdering av
den potensielle markedsutviklingens innvirk
ning på slike finansmarkedsdeltakere.
2. Myndigheten skal i samarbeid med ESRB
iverksette og samordne vurderinger på unionsplan av finansmarkedsdeltakernes motstands
dyktighet mot en ugunstig markedsutvikling.
For dette formål skal den utvikle følgende til
bruk for vedkommende myndigheter:
a) felles metoder for å vurdere hvilken virk
ning økonomiske scenarioer vil ha på en
finansmarkedsdeltakers finansielle stilling,
b) felles strategier for hvordan resultatene av
vurderingene av finansmarkedsdeltaker
nes motstandsdyktighet formidles,
c) felles metoder for å vurdere hvilken virk
ning visse produkter eller distribusjonspro
sesser har på en finansmarkedsdeltakers
finansielle stilling og på informasjonen til
investorer og kunder.
3. Uten at det berører ESRBs oppgaver fastsatt i
forordning (EU) nr. 1092/2010, skal Myndig
heten minst én gang i året, og om nødvendig
oftere, framlegge for Europaparlamentet,
Rådet, Kommisjonen og ESRB vurderinger av
tendenser, potensielle risikoer og sårbarhet
innenfor sitt ansvarsområde.
Myndigheten skal i disse vurderingene ta
med en klassifisering av de risikoene og den
sårbarheten som er viktigst, og om nødvendig
anbefale forebyggende tiltak eller utbedrings
tiltak.
4. Myndigheten skal sikre en tilstrekkelig dek
ning av utvikling, risiko og sårbarhet på tvers
av sektorer ved å samarbeide nært med Den
europeiske tilsynsmyndighet (Den euro
peiske banktilsynsmyndighet) og Den euro
peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske til
synsmyndighet for forsikring og tjenestepen
sjoner) gjennom Felleskomiteen.
Artikkel 33
Internasjonale forbindelser
1. Uten at det berører medlemsstatenes eller uni
onsinstitusjonenes respektive myndighet, kan
Myndigheten opprette kontakter og inngå for
valtningsavtaler med tilsynsmyndigheter,

internasjonale organisasjoner og forvaltninger
i tredjestater. Disse avtalene skal ikke medføre
juridiske forpliktelser for Unionen og dens
medlemsstater og skal heller ikke hindre med
lemsstatene og deres vedkommende myndig
heter i å inngå bilaterale eller multilaterale
avtaler med disse tredjestatene.
2. Myndigheten skal bistå i forberedelsen av
beslutninger om likeverdighet som skal
gjelde for tilsynsordninger i tredjestater i
samsvar med rettsaktene nevnt i artikkel 1
nr. 2.
3. I rapporten omhandlet i artikkel 43 nr. 5 skal
Myndigheten angi hvilke forvaltningsavtaler
som er inngått med internasjonale organisasjo
ner eller tredjestaters forvaltninger, og hvilken
bistand den har gitt i forberedelsen av beslut
ninger om likeverdighet.
Artikkel 34
Andre oppgaver
1. Myndigheten kan på anmodning fra Europa
parlamentet, Rådet eller Kommisjonen eller av
eget tiltak avgi uttalelser til Europaparlamen
tet, Rådet eller Kommisjonen om alle spørsmål
knyttet til dens ansvarsområde.
2. Når det gjelder tilsynsvurderinger av fusjoner
og erverv som omfattes av direktiv 2004/39/
EF, som endret ved direktiv 2007/44/EF, og
som i henhold til nevnte direktiv krever sam
råd mellom vedkommende myndigheter i to
eller flere medlemsstater, kan Myndigheten
etter søknad fra en av de berørte vedkom
mende myndigheter avgi og offentliggjøre en
uttalelse om en tilsynsvurdering, unntatt i for
bindelse med kriteriene fastsatt i artikkel 10b
bokstav e) i direktiv 2004/39/EF. Uttalelsen
skal avgis omgående og uansett innen utgan
gen av vurderingsperioden i samsvar med
direktiv 2004/39/EF, som endret ved direktiv
2007/44/EF. Artikkel 35 får anvendelse på de
områdene Myndigheten kan avgi uttalelse om.
Artikkel 35
Innsamling av opplysninger
1. På anmodning fra Myndigheten skal medlems
statenes vedkommende myndigheter gi Myn
digheten alle de opplysningene den trenger for
å utføre de oppgavene den er pålagt i henhold
til denne forordning, forutsatt at de har lovlig
tilgang til de relevante opplysningene, og at
anmodningen om opplysninger er nødvendig
sett i forhold til den aktuelle oppgavens art.
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2. Myndigheten kan også be om at opplysninger
framlegges med regelmessige mellomrom og i
bestemte formater. Slike anmodninger skal
om mulig framsettes ved bruk av felles rappor
teringsformater.
3. Etter en behørig begrunnet anmodning fra en
medlemsstats vedkommende myndighet kan
Myndigheten framlegge enhver opplysning
som er nødvendig for at vedkommende myn
dighet skal kunne utføre sine oppgaver i sam
svar med kravene om taushetsplikt fastsatt i
sektorregelverket og i artikkel 70.
4. Før Myndigheten anmoder om opplysninger i
henhold til denne artikkel, og for å unngå dob
bel rapporteringsplikt, skal den ta hensyn til all
relevant eksisterende statistikk som er utar
beidet og formidlet av Det europeiske stati
stikksystem og Det europeiske system av
sentralbanker.
5. Dersom opplysningene ikke er tilgjengelige
eller ikke framlegges av vedkommende myn
dighet til rett tid, kan Myndigheten rette en
behørig begrunnet anmodning til andre til
synsmyndigheter, til det departement som har
ansvar for finansspørsmål, dersom dette har
tilsynsopplysninger til rådighet, til den nasjo
nale sentralbank eller til den berørte medlems
stats statistikkontor.
6. Dersom opplysningene ikke er tilgjengelige
eller ikke framlegges til rett tid i henhold til nr.
1 eller 5, kan Myndigheten rette en behørig
begrunnet anmodning direkte til de berørte
finansmarkedsdeltakerne. Den begrunnede
anmodningen skal inneholde en forklaring på
hvorfor opplysningene om de enkelte finans
markedsdeltakerne er nødvendige.
Myndigheten skal underrette berørte ved
kommende myndigheter om anmodninger i
henhold til dette nummer og nr. 5.
På anmodning fra Myndigheten skal ved
kommende myndigheter bistå Myndigheten i
innsamlingen av opplysninger.
7. Myndigheten kan benytte fortrolige opplysnin
ger mottatt i henhold til denne artikkel bare
ved utførelsen av de oppgavene den er pålagt
ved denne forordning.
Artikkel 36
Forholdet til ESRB
1. Myndigheten skal samarbeide nært og
regelmessig med ESRB.
2. Myndigheten skal regelmessig og til rett tid gi
ESRB de opplysningene som er nødvendige
for at ESRB skal kunne utføre sine oppgaver.

3.

4.

5.

6.

Alle data som er nødvendige for at ESRB skal
kunne utføre sine oppgaver, og som ikke fin
nes i summarisk eller sammenfattet form, skal
omgående framlegges for ESRB etter en
begrunnet anmodning som fastsatt i artikkel
15 i forordning (EU) nr. 1092/2010. Myndig
heten skal i samarbeid med ESRB fastsette for
målstjenlige interne framgangsmåter for
overføring av fortrolige opplysninger, særlig
opplysninger om de enkelte finansmarkedsdel
takerne.
Myndigheten skal i samsvar med nr. 4 og 5
sikre hensiktsmessig oppfølging av varsler og
anbefalinger fra ESRB omhandlet i artikkel 16
i forordning (EU) nr. 1092/2010.
Når Myndigheten mottar et varsel eller en
anbefaling som ESRB har rettet til den, skal
Myndigheten omgående innkalle til et møte i
tilsynsstyret og vurdere hvilke følger et slikt
varsel eller en slik anbefaling har for utførel
sen av dens oppgaver.
Myndigheten skal, etter den relevante
framgangsmåten for beslutningstaking i sam
svar med den myndighet den er gitt ved denne
forordning, beslutte hvilke tiltak som skal tref
fes for å håndtere de problemene som påpekes
i varselet eller anbefalingen.
Dersom Myndigheten ikke følger opp en
anbefaling, skal den gi ESRB og Rådet en
begrunnelse for dette.
Når Myndigheten mottar et varsel eller en
anbefaling fra ESRB som er rettet til en ved
kommende myndighet, skal Myndigheten,
dersom det er relevant, utøve den myndighet
den er gitt ved denne forordning til å sikre at
den følges opp til rett tid.
Dersom adressaten ikke har til hensikt å
følge anbefalingen fra ESRB, skal den under
rette tilsynsstyret og drøfte sin begrunnelse
med tilsynsstyret.
Vedkommende myndighet skal ta behørig
hensyn til tilsynsstyrets synspunkter når den
underretter Rådet og ESRB i samsvar med
artikkel 17 i forordning (EU) nr. 1092/2010.
Ved utførelsen av de oppgavene som er fast
satt i denne forordning, skal Myndigheten i
størst mulig grad ta hensyn til ESRBs varsler
og anbefalinger.

Artikkel 37
Interessentgruppen for verdipapirer og
markeder
1. For å lette samråd med berørte parter på områ
der som er relevante for Myndighetenes opp
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2.

3.

4.

5.

gaver, skal det opprettes en interessentgruppe
for verdipapirer og markeder. Interessent
gruppen for verdipapirer og markeder skal
rådspørres om tiltak som treffes i henhold til
artikkel 10–15 om tekniske regulerings- og
gjennomføringsstandarder og, med mindre
retningslinjene og anbefalingene gjelder
enkelte finansmarkedsdeltakere, artikkel 16
om retningslinjer og anbefalinger. Dersom det
må treffes hastetiltak og samråd blir umulig,
skal interessentgruppen for verdipapirer og
markeder underrettes så raskt som mulig.
Interessentgruppen for verdipapirer og
markeder skal møtes minst fire ganger i året.
Interessentgruppen for verdipapirer og marke
der skal ha 30 medlemmer som er likelig for
delt på finansmarkedsdeltakere som driver
virksomhet i Unionen, representanter for
deres ansatte samt forbrukere, brukere av
finansielle tjenester og representanter for små
og mellomstore bedrifter. Minst fem av med
lemmene skal være uavhengige anerkjente
akademikere. Ti av medlemmene skal repre
sentere finansmarkedsdeltakere.
Medlemmene av interessentgruppen for verdi
papirer og markeder skal utnevnes av tilsyns
styret etter forslag fra de berørte partene. Når
tilsynsstyret treffer sin beslutning, skal det i
den grad det er mulig sikre at det foretas en
hensiktsmessig geografisk og kjønnsmessig
fordeling mellom representanter for de
berørte partene i hele Unionen.
Myndigheten skal, med forbehold for taus
hetsplikten fastsatt i artikkel 70, framlegge alle
nødvendige opplysninger og stille nødvendige
sekretariatsfunksjoner til rådighet for interes
sentgruppen for verdipapirer og markeder.
Medlemmer av interessentgruppen for verdi
papirer og markeder som representerer ide
elle
organisasjoner,
med
unntak
av
representanter for næringen, skal motta til
fredsstillende godtgjøring. Interessentgruppen
for verdipapirer og markeder kan opprette
arbeidsgrupper for tekniske spørsmål. Med
lemmer av interessentgruppen for verdipapi
rer og markeder skal ha en mandatperiode på
to og et halvt år, og deretter skal det innledes
en ny framgangsmåte for utvelging.
Mandatet til interessentgruppen for verdi
papirer og markeder kan fornyes én gang.
Interessentgruppen for verdipapirer og marke
der kan avgi uttalelser og gi råd til Myndighe
ten i alle spørsmål som gjelder Myndighetens
oppgaver, med særlig vekt på oppgavene fast
satt i artikkel 10–16 og artikkel 29, 30 og 32.

6. Interessentgruppen for verdipapirer og marke
der skal vedta sin forretningsorden med to tre
dels flertall blant sine medlemmer.
7. Myndigheten skal offentliggjøre interessent
gruppen for verdipapirer og markeders
uttalelser og råd og resultatene av dens sam
råd.
Artikkel 38
Beskyttelsestiltak
1. Myndigheten skal sikre at ingen beslutninger
truffet i henhold til artikkel 18 eller 19 på noen
måte berører medlemsstatenes finanspolitiske
ansvar.
2. Dersom en medlemsstat mener at en beslut
ning truffet i henhold til artikkel 19 nr. 3 berø
rer dens finanspolitiske ansvar, kan den innen
to uker etter at vedkommende myndighet er
blitt underrettet om Myndighetens beslutning,
underrette Myndigheten og Kommisjonen om
at beslutningen ikke vil bli gjennomført av ved
kommende myndighet.
I sin underretning skal medlemsstaten
klart og tydelig forklare hvorfor og hvordan
beslutningen berører dens finanspolitiske
ansvar.
Ved en slik underretning skal Myndig
hetens beslutning midlertidig oppheves.
Innen én måned etter underretningen fra
medlemsstaten skal Myndigheten underrette
medlemsstaten om hvorvidt den opprettholder
sin beslutning, eller om den endrer eller tilbake
kaller den. Dersom beslutningen opprettholdes
eller endres, skal Myndigheten erklære at
finanspolitiske ansvarsområder ikke berøres.
Dersom Myndigheten opprettholder sin
beslutning, skal Rådet på et av sine møter
senest to måneder etter at Myndigheten har
underrettet medlemsstaten som fastsatt i
fjerde ledd, med et flertall av de avgitte stem
mene avgjøre om Myndighetens beslutning
skal opprettholdes.
Dersom Rådet etter å ha behandlet saken
ikke treffer en beslutning om å opprettholde
Myndighetens beslutning i samsvar med femte
ledd, skal Myndighetens beslutning oppheves.
3. Dersom en medlemsstat mener at en beslut
ning truffet i henhold til artikkel 18 nr. 3 berø
rer dens finanspolitiske ansvar, kan den innen
tre virkedager etter at vedkommende myndig
het er blitt underrettet om Myndighetens
beslutning, underrette Myndigheten, Kommi
sjonen og Rådet om at beslutningen ikke vil bli
gjennomført av vedkommende myndighet.
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I sin underretning skal medlemsstaten
klart og tydelig forklare hvorfor og hvordan
beslutningen berører dens finanspolitiske
ansvar.
Ved en slik underretning skal Myndighe
tens beslutning midlertidig oppheves.
Rådet skal innen ti virkedager innkalle til et
møte og med simpelt flertall av sine medlem
mer treffe en beslutning om hvorvidt Myndig
hetens beslutning skal tilbakekalles.
Dersom Rådet etter å ha behandlet saken
ikke treffer en beslutning om å tilbakekalle
Myndighetens beslutning i samsvar med fjerde
ledd, skal den midlertidige opphevingen av
Myndighetens beslutning opphøre.
4. Dersom Rådet har truffet en beslutning i sam
svar med nr. 3 om ikke å tilbakekalle en beslut
ning truffet av Myndigheten som gjelder
artikkel 18 nr. 3, og den berørte medlemsstat
fortsatt mener at Myndighetens beslutning
berører dens finanspolitiske ansvar, kan
nevnte medlemsstat underrette Kommisjonen
og Myndigheten og anmode om at Rådet tar
saken opp til ny behandling. Den berørte med
lemsstat skal tydelig angi grunnene til at den
ikke er enig i Rådets beslutning.
Innen fire uker etter underretningen
omhandlet i første ledd skal Rådet bekrefte sin
opprinnelige beslutning eller treffe ny beslut
ning i samsvar med nr. 3.
Rådet kan forlenge fristen på fire uker med
ytterligere fire uker dersom omstendighetene
krever det.
5. Ethvert misbruk av denne artikkel, særlig i for
bindelse med en beslutning truffet av Myndig
heten som ikke har betydelige eller vesentlige
finanspolitiske følger, er uforenlig med det
indre marked og skal være forbudt.
Artikkel 39
Framgangsmåte for beslutningstaking
1. Før Myndigheten treffer beslutninger i henhold
til denne forordning, skal den underrette alle
navngitte adressater om at den har til hensikt å
treffe en slik beslutning, og angi den fristen
adressaten har til å komme med sine synspunk
ter, idet det tas fullt hensyn til hvor mye saken
haster, dens kompleksitet og mulige følger.
Dette får anvendelse mutatis mutandis på anbe
falinger som omhandlet i artikkel 17 nr. 3.
2. Myndighetens beslutninger skal begrunnes.
3. Adressatene for Myndighetens beslutninger
skal underrettes om klageadgangen i henhold
til denne forordning.

4. Dersom Myndigheten har truffet en beslut
ning i henhold til artikkel 18 nr. 3 eller 4, skal
denne beslutningen vurderes på nytt med pas
sende mellomrom.
5. De beslutningene Myndigheten treffer i henhold til artikkel 17, 18 eller 19, skal offentlig
gjøres med angivelse av den berørte
vedkommende myndighet eller finansmar
kedsdeltaker og hovedinnholdet i beslutnin
gen, med mindre slik offentliggjøring er i strid
med finansmarkedsdeltakeres rettmessige
interesse i å verne sine forretningshemmelig
heter, eller kan utgjøre en alvorlig trussel mot
finansmarkedenes ordnede virkemåte og inte
gritet eller stabiliteten i hele eller deler av
finanssystemet i Unionen.
Kapittel III
Organisasjon
Avsnitt 1
Tilsynsstyret
Artikkel 40
Sammensetning
1. Tilsynsstyret skal være sammensatt av
a) en leder (uten stemmerett),
b) lederen for den nasjonale offentlige myn
dighet som har myndighet til å føre tilsyn
med finansmarkedsdeltakere i hver med
lemsstat, som skal møte personlig minst to
ganger i året,
c) en representant (uten stemmerett) for Kom
misjonen,
d) en representant (uten stemmerett) for
ESRB,
e) en representant (uten stemmerett) for hver
av de andre to europeiske tilsynsmyndighe
tene.
2. Tilsynsstyret skal innkalle til møte med inter
essentgruppen for verdipapirer og markeder
regelmessig og minst to ganger i året,
3. Hver vedkommende myndighet er ansvarlig for
å utpeke et varamedlem på høyt nivå i samme
myndighet, som kan erstatte medlemmet av til
synsstyret nevnt i nr. 1 bokstav b) dersom ved
kommende er forhindret fra å møte.
4. I medlemsstater der mer enn én myndighet
er ansvarlig for tilsynet i henhold til denne
forordning, skal disse myndighetene bli
enige om en felles representant. Når et
spørsmål som skal drøftes i tilsynsstyret,
ikke faller inn under myndigheten til den
nasjonale myndighet som er representert av
medlemmet nevnt i nr. 1 bokstav b), kan
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nevnte medlem ledsages av en representant
(uten stemmerett) for den aktuelle nasjonale
myndigheten.
5. Når saker innenfor virkeområdet for direktiv
97/9/EF skal behandles, kan medlemmet av
tilsynsstyret nevnt i nr. 1 bokstav b) om nød
vendig ledsages av en representant (uten
stemmerett) for de berørte organer som forval
ter erstatningsordningene for investorer i
medlemsstatene.
6. Tilsynsstyret kan beslutte å la observatører
delta.
Daglig leder kan delta (uten stemmerett)
på tilsynsstyrets møter.
Artikkel 41
Interne komiteer og ekspertgrupper
1. Tilsynsstyret kan nedsette interne komiteer
eller ekspertgrupper for bestemte oppgaver
som er tildelt tilsynsstyret, og kan beslutte at
visse klart definerte oppgaver og beslutninger
skal delegeres til interne komiteer eller
ekspertgrupper, styret eller lederen.
2. Med hensyn til artikkel 19 skal tilsynsstyret
sammenkalle en uavhengig ekspertgruppe
som skal bestå av lederen og to av tilsynssty
rets medlemmer som ikke er representanter
for de vedkommende myndigheter som er
parter i tvisten, og som verken har noen
interesse i konflikten eller har direkte forbin
delser til de berørte vedkommende myndig
heter.
3. Med forbehold for artikkel 19 nr. 2 skal
ekspertgruppen foreslå en beslutning for ende
lig vedtakelse i tilsynsstyret etter framgangs
måten i artikkel 44 nr. 1 tredje ledd.
4. Tilsynsstyret vedtar forretningsordenen for
ekspertgruppen nevnt i nr. 2.

Artikkel 43
Oppgaver
1. Tilsynsstyret skal fastsette retningslinjer for
Myndighetens arbeid og ha ansvar for å treffe
beslutningene omhandlet i kapittel II.
2. Tilsynsstyret skal vedta uttalelsene, anbefalin
gene og beslutningene og gi de rådene som er
nevnt i kapittel II.
3. Tilsynsstyret skal utnevne lederen.
4. Tilsynsstyret skal innen 30. september hvert
år etter forslag fra styret vedta Myndighetens
arbeidsprogram for det kommende året og
oversende det til Europaparlamentet, Rådet og
Kommisjonen til underretning.
Arbeidsprogrammet skal vedtas med forbe
hold for den årlige budsjettbehandlingen, og
det skal offentliggjøres.
5. Tilsynsstyret skal etter forslag fra styret vedta
årsrapporten om Myndighetens virksomhet,
herunder om utførelsen av lederens oppgaver,
på grunnlag av utkastet til rapport nevnt i artik
kel 53 nr. 7, og skal oversende denne rappor
ten til Europaparlamentet, Rådet, Kommisjo
nen, Revisjonsretten og Den europeiske øko
nomiske og sosiale komité innen 15. juni hvert
år. Rapporten skal offentliggjøres.
6. Tilsynsstyret skal vedta Myndighetens fler
årige arbeidsprogram og oversende det til
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen til
underretning.
Det flerårige arbeidsprogrammet skal ved
tas med forbehold for den årlige budsjett
behandlingen, og det skal offentliggjøres.
7. Tilsynsstyret skal vedta budsjettet i samsvar
med artikkel 63.
8. Tilsynsstyret skal utøve disiplinærmyndighet
overfor leder og daglig leder og kan avsette
dem i samsvar med henholdsvis artikkel 48 nr.
5 og artikkel 51 nr. 5.

Artikkel 42
Uavhengighet

Artikkel 44

Ved utførelsen av de oppgavene tilsynsstyret er
gitt ved denne forordning, skal lederen og de
stemmeberettigede medlemmene av tilsynsstyret
opptre uavhengig og upartisk utelukkende i hele
Unionens interesse og ikke be om eller motta
instrukser fra Unionens institusjoner eller orga
ner, medlemsstaters regjeringer eller noe annet
offentlig eller privat organ.
Verken medlemsstatene, Unionens institusjo
ner eller organer eller noe annet offentlig eller pri
vat organ skal forsøke å påvirke hvordan tilsyns
styrets medlemmer utfører sine oppgaver.

Beslutningstaking
1. Tilsynsstyrets beslutninger skal treffes med
simpelt flertall av dets medlemmer. Hvert
medlem skal ha én stemme.
Når det gjelder rettsaktene omhandlet i
artikkel 10–16 og tiltak og beslutninger som
vedtas i henhold til artikkel 9 nr. 5 tredje ledd
og kapittel VI og som unntak fra første ledd i
dette nummer, skal tilsynsstyret treffe beslut
ninger på grunnlag av et kvalifisert flertall av
sine medlemmer som angitt i artikkel 16 nr. 4 i
traktaten om Den europeiske union og artikkel
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3 i protokoll (nr. 36) om overgangsbestemmel
ser.
Når det gjelder beslutninger i samsvar med
artikkel 19 nr. 3, for beslutninger som treffes av
den konsoliderende tilsynsmyndighet, skal
beslutningen som foreslås av ekspertgruppen,
anses som vedtatt dersom den godkjennes
med simpelt flertall, med mindre den forkastes
av medlemmene som representerer et blokke
rende mindretall av stemmene som angitt i
artikkel 16 nr. 4 i traktaten om Den europeiske
union og i artikkel 3 i protokollen (nr. 36) om
overgangsbestemmelser.
Når det gjelder alle andre beslutninger i
samsvar med artikkel 19 nr. 3, skal beslutnin
gen som foreslås av ekspertgruppen, vedtas
med simpelt flertall av tilsynsstyrets medlem
mer. Hvert medlem skal ha én stemme.
2. Lederen skal innkalle til møtene i tilsynsstyret
på eget initiativ eller etter anmodning fra en
tredel av dets medlemmer, og møtene ledes av
lederen.
3. Tilsynsstyret skal vedta og offentliggjøre sin
forretningsorden.
4. I forretningsordenen skal det fastsettes nær
mere avstemningsregler, herunder om nød
vendig regler for beslutningsdyktighet.
Medlemmene uten stemmerett og observatø
rene, med unntak av leder og daglig leder, skal
ikke delta i drøftinger i tilsynsstyret som gjel
der enkelte finansmarkedsdeltakere, med min
dre noe annet er fastsatt i artikkel 75 nr. 3 eller
i rettsaktene nevnt i artikkel 1 nr. 2.
Avsnitt 2
Styret
Artikkel 45
Sammensetning
1. Styret skal være sammensatt av lederen og seks
andre medlemmer av tilsynsstyret som velges
av og blant de stemmeberettigede medlem
mene av tilsynsstyret.
Med unntak av lederen skal hvert medlem
av styret ha et varamedlem som kan erstatte
vedkommende dersom vedkommende er for
hindret fra å møte.
Mandatperioden for medlemmene som vel
ges av tilsynsstyret, skal være to og et halvt år.
Mandatet kan fornyes én gang. Sammensetnin
gen av styret skal være balansert og forholds
messig og skal gjenspeile Unionen som helhet.
Mandatene skal være overlappende, og det skal
anvendes en hensiktsmessig rotasjonsordning.

2. Styrets beslutninger skal treffes med et flertall
av medlemmene som er til stede. Hvert med
lem skal ha én stemme.
Daglig leder og en representant for Kommi
sjonen skal delta uten stemmerett på møtene i
styret.
Kommisjonens representant skal ha rett til
å stemme i saker nevnt i artikkel 63.
Styret skal vedta og offentliggjøre sin for
retningsorden.
3. Lederen skal innkalle til møtene i styret på
eget initiativ eller etter anmodning fra en tre
del av dets medlemmer, og møtene ledes av
lederen.
Styret skal holde møte før hvert møte i til
synsstyret og så ofte som styret anser det som
nødvendig. Det skal holdes minst fem møter i
året.
4. Medlemmene av styret kan, med forbehold for
forretningsordenen, bistås av rådgivere eller
sakkyndige. Medlemmene uten stemmerett,
med unntak av daglig leder, skal ikke delta i
drøftinger i styret som gjelder enkelte finans
markedsdeltakere.
Artikkel 46
Uavhengighet
Medlemmene av styret skal opptre uavhengig og
upartisk utelukkende i hele Unionens interesse,
og skal ikke be om eller motta instrukser fra Unio
nens institusjoner eller organer, medlemsstaters
regjeringer eller noe annet offentlig eller privat
organ.
Verken medlemsstatene, Unionens institusjo
ner eller organer eller noe annet offentlig eller pri
vat organ skal forsøke å påvirke hvordan medlem
mene av styret utfører sine oppgaver.
Artikkel 47
Oppgaver
1. Styret skal sikre at Myndigheten utfører sitt
oppdrag og de oppgavene den er pålagt i sam
svar med denne forordning.
2. Styret skal foreslå et årlig og flerårig arbeids
program som skal vedtas av tilsynsstyret.
3. Styret skal utøve sin budsjettmyndighet i sam
svar med artikkel 63 og 64.
4. Styret skal vedta Myndighetens plan for perso
nalpolitikken og i henhold til artikkel 68 nr. 2
nødvendige gjennomføringstiltak for vedtek
tene for De europeiske fellesskaps tjeneste
menn (heretter kalt «tjenestemannsvedtek
tene»).
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5. Styret skal vedta særlige bestemmelser om
retten til tilgang til Myndighetens dokumenter
i samsvar med artikkel 72.
6. Styret skal foreslå en årsrapport om Myndig
hetens virksomhet, herunder om lederens
oppgaver, på grunnlag av utkastet til rapport
nevnt i artikkel 53 nr. 7, for tilsynsstyret for
godkjenning.
7. Styret skal vedta og offentliggjøre sin forret
ningsorden.
8. Styret skal utnevne og avsette medlemmene
av klageinstansen i samsvar med artikkel 58
nr. 3 og 5.
Avsnitt 3
Leder
Artikkel 48
Utnevning og oppgaver
1. Myndigheten skal være representert av en
leder som skal være en fulltidsansatt uavhen
gig fagperson.
Lederen skal ha ansvar for å forberede
arbeidet i tilsynsstyret og lede møtene i tilsyns
styret og styret.
2. Lederen skal utnevnes av tilsynsstyret på
grunnlag av sine kvalifikasjoner, ferdigheter
og kunnskaper om finansmarkedsdeltakere og
markeder samt relevant erfaring med finanstil
syn og -regulering, etter en åpen framgangs
måte for utvelging.
Før lederen tiltrer sitt embete og senest én
måned etter at tilsynsstyret har gjort sitt valg,
kan Europaparlamentet, etter å ha hørt den
kandidaten tilsynsstyret har valgt, gjøre inn
sigelse mot at nevnte person utnevnes.
Tilsynsstyret skal blant sine medlemmer
også velge et varamedlem som skal ivareta
lederens funksjoner i dennes fravær. Vara
medlemmet skal ikke velges blant medlem
mene av styret.
3. Lederens mandatperiode skal være fem år og
kan fornyes én gang.
4. I de siste ni månedene før utgangen av lede
rens femårige mandatperiode skal tilsyns
styret vurdere
a) resultatene som er oppnådd i den første man
datperioden, og måten de ble oppnådd på,
b) Myndighetens arbeidsoppgaver og krav for
de kommende årene.
Tilsynsstyret kan, idet det tas hensyn til vurde
ringen, fornye lederens mandatperiode én
gang med forbehold for Europaparlamentets
bekreftelse.

5. Lederen kan bare avsettes av Europaparlamen
tet etter beslutning i tilsynsstyret.
Lederen skal ikke hindre tilsynsstyret i å
drøfte spørsmål som gjelder lederen, særlig
behovet for å avsette vedkommende, og skal
ikke delta i drøftinger om slike spørsmål.
Artikkel 49
Uavhengighet
Uten at det berører tilsynsstyrets rolle i spørsmål
om lederens oppgaver, skal lederen verken be om
eller motta instrukser fra Unionens institusjoner
eller organer, medlemsstaters regjeringer eller
noe annet offentlig eller privat organ.
Verken medlemsstatene, Unionens institusjo
ner eller organer eller noe annet offentlig eller pri
vat organ skal forsøke å påvirke hvordan lederen
utfører sine oppgaver.
I samsvar med tjenestemannsvedtektene
nevnt i artikkel 68 skal lederen, også etter at tje
nesten er avsluttet, utvise integritet og skjønn
med hensyn til å påta seg visse verv eller motta
visse fordeler.
Artikkel 50
Rapportering
1. Europaparlamentet og Rådet kan anmode
lederen eller lederens varamedlem om å avgi
en erklæring, samtidig som det tas fullt hensyn til deres uavhengighet. Lederen skal avgi
en erklæring til Europaparlamentet og besvare
ethvert spørsmål fra dets medlemmer når de
anmoder om det.
2. Lederen skal etter anmodning og minst 15
dager før erklæringen nevnt i nr. 1 avgis,
framlegge en skriftlig rapport for Europapar
lamentet om Myndighetens hovedvirksom
het.
3. I tillegg til opplysningene nevnt i artikkel 11–
18 og artikkel 20 og 33 skal rapporten inne
holde alle relevante opplysninger som Europa
parlamentet anmoder om etter behov.
Avsnitt 4
Daglig leder
Artikkel 51
Utnevning
1. Myndigheten skal ledes av en daglig leder
som skal være en fulltidsansatt uavhengig fagperson.
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2. Daglig leder skal utnevnes av tilsynsstyret
etter bekreftelse fra Europaparlamentet på
grunnlag av sine kvalifikasjoner, ferdigheter
og kunnskaper om finansmarkedsdeltakere og
markeder samt relevant erfaring med finanstil
syn og -regulering, etter en åpen framgangs
måte for utvelging.
3. Daglig leders mandatperiode skal være fem år
og kan fornyes én gang.
4. I de siste ni månedene før utgangen av daglig
leders mandatperiode skal tilsynsstyret vurdere
a) resultatene som er oppnådd i den første
mandatperioden, og måten de ble oppnådd
på,
b) Myndighetens arbeidsoppgaver og krav for
de kommende årene.
Tilsynsstyret kan, idet det tas hensyn til vurde
ringen nevnt i første ledd, fornye daglig leders
mandatperiode én gang.
5. Daglig leder kan bare avsettes etter beslutning
i tilsynsstyret.

4. Daglig leder skal utarbeide et flerårig arbeids
program som nevnt i artikkel 47 nr. 2.
5. Senest 30. juni hvert år skal daglig leder utar
beide et arbeidsprogram for påfølgende år,
som nevnt i artikkel 47 nr. 2.
6. Daglig leder skal utarbeide et foreløpig bud
sjettforslag i henhold til artikkel 63 og gjen
nomføre Myndighetens budsjett i samsvar
med artikkel 64.
7. Hvert år skal daglig leder utarbeide et utkast
til rapport med et avsnitt om Myndighetens
regulerings- og tilsynsvirksomhet og et avsnitt
om finansielle og administrative saker.
8. Daglig leder skal med hensyn til Myndighe
tens personale utøve den myndighet som er
fastsatt i artikkel 68, og behandle personalsaker.

Artikkel 52

Avsnitt 1

Uavhengighet

Felleskomité for europeiske tilsynsmyndigheter

Uten at det berører styrets eller tilsynsstyrets
respektive roller i spørsmål om daglig leders opp
gaver, skal daglig leder verken be om eller motta
instrukser fra Unionens institusjoner eller orga
ner, medlemsstaters regjeringer eller noe annet
offentlig eller privat organ.
Verken medlemsstatene, Unionens institusjo
ner eller organer eller noe annet offentlig eller pri
vat organ skal forsøke å påvirke hvordan daglig
leder utfører sine oppgaver.
I samsvar med tjenestemannsvedtektene
nevnt i artikkel 68 skal daglig leder, også etter at
tjenesten er avsluttet, utvise integritet og skjønn
med hensyn til å påta seg visse verv eller motta
visse fordeler.
Artikkel 53
Oppgaver
1. Daglig leder skal ha ansvar for å lede Myndig
heten og forberede styrets arbeid.
2. Daglig leder skal ha ansvar for å gjennomføre
Myndighetens årlige arbeidsprogram under
veiledning av tilsynsstyret og under styrets
kontroll.
3. Daglig leder skal treffe nødvendige tiltak, sær
lig vedta interne administrative instrukser og
offentliggjøre meldinger, for å sikre at Myndig
heten fungerer i samsvar med denne forord
ning.

Kapittel IV
Felles organer for de europeiske
tilsynsmyndighetene

Artikkel 54
Nedsettelse
1. Felleskomiteen for de europeiske tilsynsmyn
dighetene nedsettes med dette.
2. Felleskomiteen skal være et forum der Myn
digheten skal samarbeide regelmessig og
nært og sikre tverrsektoriell sammenheng
med Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske banktilsynsmyndighet) og Den
europeiske tilsynsmyndighet (Den euro
peiske tilsynsmyndighet for forsikring og tje
nestepensjoner), særlig når det gjelder
– finansielle konglomerater,
– regnskap og revisjon,
– mikrotilsynsanalyser av utvikling, risikoer
og sårbarhet på tvers av sektorer når det
gjelder finansiell stabilitet,
– produkter for ikke-profesjonelle investorer,
– tiltak for å bekjempe hvitvasking av penger,
og
– utveksling av opplysninger med ESRB og
utvikling av forbindelsene mellom ESRB og
de europeiske tilsynsmyndighetene.
3. Felleskomiteen skal ha eget personale som
stilles til rådighet av de europeiske tilsynsmyn
dighetene, og som skal fungere som sekreta
riat.
Myndigheten
skal
bidra
med
tilstrekkelige ressurser til administrasjons-,
infrastruktur- og driftskostnader.
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4. Dersom en finansmarkedsdeltaker omfatter
ulike sektorer, skal Felleskomiteen løse tvister
i samsvar med artikkel 56.
Artikkel 55
Sammensetning
1. Felleskomiteen skal være sammensatt av
lederne for de europeiske tilsynsmyndighe
tene og, dersom det er relevant, lederen i en
eventuell underkomité nedsatt i henhold til
artikkel 57.
2. Daglig leder, en representant for Kommisjo
nen og ESRB skal inviteres til å delta som
observatører på møtene i Felleskomiteen og i
underkomiteene nevnt i nr. 57.
3. Lederen for Felleskomiteen skal utnevnes en
gang i året på omgang blant lederne for de
europeiske tilsynsmyndighetene. Lederen for
Felleskomiteen skal være nestleder for
ESRB.
4. Felleskomiteen skal fastsette og offentliggjøre
sin forretningsorden. Forretningsordenen kan
inneholde nærmere bestemmelser om ytterli
gere deltakere på møtene i Felleskomiteen.
Felleskomiteen skal møtes minst en gang
annenhver måned.
Artikkel 56
Felles holdninger og felles tiltak
Innenfor rammen av sine oppgaver i henhold til
kapittel II, og særlig når det gjelder gjennomførin
gen av direktiv 2002/87/EF, skal Myndigheten,
dersom det er relevant, komme fram til felles
holdninger sammen med Den europeiske tilsyns
myndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for
forsikring og tjenestepensjoner) og Den euro
peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske bank
tilsynsmyndighet).
Tiltak i henhold til artikkel 10–15, 17, 18 eller
19 i denne forordning som gjelder anvendelsen
av direktiv 2002/87/EF og eventuelle andre uni
onsrettsakter nevnt i artikkel 1 nr. 2 som også
faller inn under ansvarsområdet til Den euro
peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske bank
tilsynsmyndighet) eller Den europeiske tilsyns
myndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet
for forsikring og tjenestepensjoner), skal vedtas
parallelt av Myndigheten, Den europeiske til
synsmyndighet (Den europeiske banktilsyns
myndighet) og Den europeiske tilsynsmyndig
het (Den europeiske tilsynsmyndighet for for
sikring og tjenestepensjoner), alt etter hva som
er relevant.

Artikkel 57
Underkomiteer
1. Med hensyn til artikkel 56 skal Felleskomiteen
ha en underkomité for finansielle konglomera
ter.
2. Underkomiteen skal være sammensatt av per
sonene nevnt i artikkel 55 nr. 1 og en represen
tant på høyt nivå for det nåværende personalet
i den berørte vedkommende myndighet i hver
medlemsstat.
3. Underkomiteen skal velge en leder blant sine
medlemmer, som også skal være medlem av
Felleskomiteen.
4. Felleskomiteen kan nedsette ytterligere
underkomiteer.
Avsnitt 2
Klageinstans
Artikkel 58
Sammensetning og virksomhet
1. Klageinstansen skal være et felles organ for de
europeiske tilsynsmyndighetene.
2. Klageinstansen skal være sammensatt av seks
medlemmer og seks varamedlemmer som skal
være personer med et godt omdømme og
dokumentert relevant kunnskap og yrkeserfa
ring, herunder på tilsynsområdet, på et til
strekkelig høyt nivå innenfor bankvirksomhet,
forsikring, tjenestepensjoner, verdipapirmar
keder eller andre finansielle tjenester, men
omfatter ikke nåværende personale hos ved
kommende myndigheter eller andre nasjonale
institusjoner eller unionsinstitusjoner som del
tar i Myndighetens virksomhet. Klageinstan
sen skal ha tilstrekkelig juridisk sakkunnskap
til å kunne yte juridisk bistand om lovligheten
av Myndighetens utøvelse av sin myndighet.
Klageinstansen skal utnevne sin leder.
3. Myndighetens styre skal utnevne to medlem
mer og to varamedlemmer til klageinstansen
fra en innstillingsliste foreslått av Kommisjo
nen, etter en offentlig interessetegning offent
liggjort i Den europeiske unions tidende og
etter samråd med tilsynsstyret.
De andre medlemmene skal utnevnes i
samsvar med forordning (EU) nr. 1093/2010
og forordning (EU) nr. 1094/2010.
4. Mandatperioden for medlemmene av klagein
stansen skal være fem år. Mandatet kan for
nyes én gang.
5. Et medlem av klageinstansen som er utnevnt
av Myndighetens styre, skal ikke avsettes i sin
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mandatperiode med mindre medlemmet er
funnet skyldig i grov forsømmelse, og styret
treffer beslutning om dette etter samråd med
tilsynsstyret.
6. Klageinstansens beslutninger skal treffes med
et flertall på minst fire av de seks medlem
mene. Dersom den påklagede beslutningen
omfattes av virkeområdet for denne forord
ning, skal dette flertallet omfatte minst ett av
de to medlemmene av klageinstansen som er
utnevnt av Myndigheten.
7. Klageinstansen innkalles av lederen etter
behov.
8. De europeiske tilsynsmyndighetene skal stille
nødvendige drifts- og sekretariatsfunksjoner til
rådighet for klageinstansen gjennom Felles
komiteen.

Ved denne beslutningen skal det berørte
medlemmet av klageinstansen erstattes av sitt
varamedlem. Dersom varamedlemmet er i en
tilsvarende situasjon, utpeker lederen en
erstatter blant de tilgjengelige varamedlem
mene.
6. Medlemmene av klageinstansen skal opptre
uavhengig og i offentlighetens interesse.
De skal med henblikk på dette avgi en for
pliktelseserklæring og en interesseerklæring
om at det enten ikke foreligger noen interesser
som vil kunne anses å berøre deres uavhengig
het, eller at det ikke foreligger noen direkte
eller indirekte interesser som vil kunne anses å
berøre deres uavhengighet.
Disse erklæringene skal offentliggjøres
skriftlig hvert år.

Artikkel 59

Kapittel V

Uavhengighet og upartiskhet

Klageadgang

1. Medlemmene av klageinstansen skal være
uavhengige når de treffer sine beslutninger.
De skal ikke være bundet av noen instrukser.
De skal ikke utføre noen andre oppgaver i for
bindelse med Myndigheten, styret eller til
synsstyret.
2. Medlemmene av klageinstansen skal ikke
delta i behandlingen av en klagesak der de har
en personlig interesse, eller dersom de tidli
gere har representert en av partene i saken
eller har vært med på å treffe beslutningen
som klagen gjelder.
3. Dersom et medlem av klageinstansen av en av
årsakene nevnt i nr. 1 og 2 eller av andre årsa
ker mener at et av de øvrige medlemmene av
klageinstansen ikke bør delta i behandlingen
av en klage, skal vedkommende underrette
klageinstansen om dette.
4. Enhver part i en klagesak kan gjøre innsigelse
mot at et medlem av klageinstansen deltar i
klagesaken av en av årsakene nevnt i nr. 1 og
2, eller dersom medlemmet mistenkes for par
tiskhet.
Ingen innsigelse kan gjøres med henvis
ning til medlemmenes nasjonalitet, og en inn
sigelse kan ikke tas til følge dersom parten i en
klagesak etter å ha fått kjennskap til et forhold
som kan begrunne en innsigelse, har iverksatt
andre saksbehandlingsskritt enn å gjøre inn
sigelse mot sammensetningen av klageinstan
sen.
5. Klageinstansen skal beslutte hvilke tiltak som
skal treffes i tilfellene angitt i nr. 1 og 2, uten at
det berørte medlemmet deltar.

Artikkel 60
Klager
1. Enhver fysisk eller juridisk person, herunder
vedkommende myndigheter, kan påklage en
beslutning som Myndigheten har truffet i henhold til artikkel 17, 18 eller 19, og enhver
annen beslutning som Myndigheten har truf
fet i samsvar med unionsrettsaktene nevnt i
artikkel 1 nr. 2 som er rettet til nevnte person,
eller en beslutning som til tross for at den er
rettet til en annen person, direkte berører
nevnte person.
2. Klagen, sammen med en begrunnelse, skal
inngis skriftlig til Myndigheten innen to måne
der etter at beslutningen ble meddelt den
berørte person, eller, i mangel av en slik med
delelse, den dag Myndigheten offentliggjorde
sin beslutning.
Klageinstansen skal avgjøre klagen innen
to måneder etter at den ble inngitt.
3. En klage som inngis i henhold til nr. 1, skal
ikke ha oppsettende virkning.
Klageinstansen kan imidlertid utsette
anvendelsen av den påklagede beslutningen
dersom den mener at omstendighetene krever
det.
4. Dersom klagen kan behandles, skal klage
instansen undersøke om den er velbegrunnet.
Den skal oppfordre partene til å komme med
merknader til klageinstansens meddelelser
eller til andre parters innlegg i klagesaken
innen en angitt frist. Partene i klagesaken skal
ha rett til å holde muntlige innlegg.
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5. Klageinstansen kan bekrefte beslutningen
truffet av Myndighetens vedkommende organ
eller oversende saken til Myndighetens ved
kommende organ. Dette organet skal være
bundet av klageinstansens beslutning og skal
vedta en endret beslutning i saken.
6. Klageinstansen skal vedta og offentliggjøre sin
forretningsorden.
7. Beslutninger truffet av klageinstansen skal
være begrunnet og offentliggjøres av Myndig
heten.
Artikkel 61
Prøving av klager for Den europeiske uions
domstol
1. En klage på en beslutning truffet av klage
instansen eller, i tilfeller der det ikke fore
ligger noen klageadgang overfor klage
instansen, av Myndigheten kan bringes inn for
Den europeiske unions domstol i samsvar med
artikkel 263 i TEUV.
2. Medlemsstatene og Unionens institusjoner
samt enhver fysisk eller juridisk person kan
klage beslutninger truffet av Myndigheten inn
for Den europeiske unions domstol i samsvar
med artikkel 263 i TEUV.
3. Dersom Myndigheten har plikt til å handle og
ikke treffer noen beslutning, kan et passivitets
søksmål bringes inn for Den europeiske uni
ons domstol i samsvar med artikkel 26 i TEUV.
4. Myndigheten skal pålegges å treffe de nødven
dige tiltak for å etterkomme Den europeiske
unions domstols avgjørelse.
Kapittel VI
Finansielle bestemmelser
Artikkel 62
Finansielle bestemmer
1. Inntekter til Myndigheten, som er et euro
peisk organ i samsvar med artikkel 185 i råds
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 av 25.
juni 2002 om finansreglementet som får anven
delse på De europeiske fellesskaps alminne
lige budsjett48 (heretter kalt «finansreglemen
tet»), skal særlig omfatte alle kombinasjoner
av følgende:
a) obligatoriske bidrag fra nasjonale offentlige
med ansvar for tilsynet med finansmarkeds
deltakere, som skal gis i samsvar med en
48

EUT L 248 av 16.9.2002, s. 1.

formel basert på stemmevekten fastsatt i
artikkel 3 nr. 3 i protokoll (nr. 36) om over
gangsbestemmelser. Med hensyn til denne
artikkel får artikkel 3 nr. 3 i protokoll (nr.
36) om overgangsbestemmelser fortsatt
anvendelse etter 31. oktober 2014, som er
fristen fastsatt der,
b) et tilskudd fra Unionen oppført i Den euro
peiske unions alminnelige budsjett (avsnit
tet om Kommisjonen),
c) eventuelle gebyrer som betales til Myndig
heten i de tilfellene som er nærmere angitt
i de relevante unionsrettsaktene.
2. Myndighetens utgifter skal minst omfatte
utgifter til personale, lønn, administrasjon og
infrastruktur, faglig opplæring og drift.
3. Inntekter og utgifter skal være i balanse.
4. Overslag over Myndighetens samlede inntek
ter og utgifter skal utarbeides for hvert regn
skapsår, som skal sammenfalle med kalender
året, og de skal oppføres i Myndighetens bud
sjett.
Artikkel 63
Fastsettelse av budsjettet
1. Innen 15. februar hvert år skal daglig leder
utarbeide et utkast til overslag over inntekter
og utgifter for kommende regnskapsår og
oversende det til styret og tilsynsstyret
sammen med stillingsplanen. Tilsynsstyret
skal hvert år, på grunnlag av utkastet som er
utarbeidet av daglig leder og godkjent av sty
ret, utarbeide et overslag over Myndighetens
inntekter og utgifter for kommende regn
skapsår. Tilsynsstyret skal oversende dette
overslaget, sammen med et utkast til stillings
plan, til Kommisjonen innen 31. mars. Før
overslaget vedtas, skal utkastet utarbeidet av
daglig leder godkjennes av styret.
2. Kommisjonen skal oversende overslaget til
Europaparlamentet og Rådet (heretter samlet
kalt «budsjettmyndigheten») sammen med for
slaget til Den europeiske unions budsjett.
3. På grunnlag av overslaget skal Kommisjonen
innta i forslaget til Den europeiske unions bud
sjett de overslag den anser nødvendige for stil
lingsplanen samt det tilskuddsbeløpet som
skal belastes Den europeiske unions alminne
lige budsjett i samsvar med artikkel 313 og 314
i TEUV.
4. Budsjettmyndigheten skal vedta Myndighe
tens stillingsplan. Budsjettmyndigheten skal
godkjenne bevilgningene til tilskudd til Myn
digheten.
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5. Myndighetens budsjett skal vedtas av tilsyns
styret. Det blir endelig når Den europeiske
unions alminnelige budsjett er endelig ved
tatt. Det skal om nødvendig justeres tilsva
rende.
6. Styret skal så snart som mulig underrette bud
sjettmyndigheten om ethvert prosjekt det har
til hensikt å gjennomføre som kan få betyde
lige økonomiske følger for finansieringen av
dets budsjett, særlig prosjekter knyttet til fast
eiendom, som leie eller kjøp av bygninger. Det
skal underrette Kommisjonen om dette. Der
som en av budsjettmyndighetens parter har til
hensikt å avgi en uttalelse, skal den innen en
frist på to uker fra datoen for mottak av under
retningen om prosjektet, meddele Myndighe
ten at den har til hensikt å avgi en uttalelse.
Dersom det ikke kommer noe svar, kan Myn
digheten gå videre med den planlagte virk
somheten.
7. I det første året av Myndighetens virksomhet,
som avsluttes 31. desember 2011, skal Unio
nens finansiering av Myndigheten være under
lagt en avtale med budsjettmyndigheten som
fastsatt i nr. 47 i den tverrinstitusjonelle avta
len om budsjettdisiplin og god økonomisty
ring.
Artikkel 64
Gjennomføring og kontroll av budsjettet
1. Daglig leder skal være anvisningsberettiget og
gjennomføre Myndighetens budsjett.
2. Senest 1. mars etter avslutningen av hvert regn
skapsår skal Myndighetens regnskapsfører
oversende det foreløpige regnskapet til Kommi
sjonens regnskapsfører og Revisjonsretten
sammen med en rapport om budsjett- og økono
mistyringen i regnskapsåret. Myndighetens
regnskapsfører skal også sende rapporten om
budsjett- og økonomistyring til medlemmene av
tilsynsstyret, Europaparlamentet og Rådet
innen 31. mars det følgende år.
Kommisjonens regnskapsfører skal deret
ter konsolidere institusjonenes og de desentra
liserte organenes foreløpige regnskaper i sam
svar med artikkel 128 i finansreglementet.
3. Etter å ha mottatt Revisjonsrettens merknader
om Myndighetens foreløpige regnskap i henhold til artikkel 129 i finansreglementet, skal
daglig leder på eget ansvar utarbeide Myndig
hetens endelige regnskap og oversende det til
styret for uttalelse.
4. Styret skal avgi en uttalelse om Myndighetens
endelige regnskap.

5. Senest 1. juli etter avslutningen av hvert regn
skapsår skal daglig leder oversende det ende
lige regnskapet sammen med styrets uttalelse
til Europaparlamentet, Rådet, Kommisjonen
og Revisjonsretten.
6. Det endelige regnskapet skal offentliggjøres.
7. Daglig leder skal innen 30. september sende
Revisjonsretten et svar på dens merknader.
Svaret skal også sendes til styret og Kommi
sjonen.
8. Daglig leder skal framlegge for Europaparla
mentet, på anmodning fra dette, alle opplysnin
ger som er nødvendige for at framgangsmåten
for meddelelse av ansvarsfrihet for det aktuelle
regnskapsåret skal kunne gjennomføres på en
tilfredsstillende måte, som fastsatt i artikkel
146 nr. 3 i finansreglementet.
9. Europaparlamentet skal etter anbefaling fra
Rådet, som skal treffe sin beslutning med kva
lifisert flertall, før 15. mai i år N + 2 meddele
Myndigheten ansvarsfrihet for gjennomførin
gen av budsjettet, som omfatter inntekter fra
Den europeiske unions alminnelige budsjett
og vedkommende myndigheter for år N.
Artikkel 65
Finansielle regler
De finansielle reglene som får anvendelse på Myn
digheten, skal vedtas av styret etter samråd med
Kommisjonen. De kan ikke avvike fra kommi
sjonsforordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 av
19. november 2002 om det finansielle rammere
glement for organene nevnt i artikkel 185 i råds
forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om
finansreglementet som får anvendelse på De euro
peiske fellesskaps alminnelige budsjett49, med
mindre Myndighetens drift særlig krever dette og
Kommisjonen på forhånd har gitt sitt samtykke.
Artikkel 66
Bedrageribekjempelse
1. For å bekjempe bedrageri, korrupsjon og
annen ulovlig virksomhet får forordning (EF)
nr. 1073/1999 ubegrenset anvendelse på Myn
digheten.
2. Myndigheten skal tiltre den tverrinstitusjo
nelle avtalen om interne undersøkelser som
foretas av Det europeiske kontor for bedrager
ibekjempelse (OLAF), og umiddelbart vedta
egnede bestemmelser som får anvendelse på
Myndighetens personale.
49
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2015–2016

Prop. 100 S

261

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

3. I beslutningene om finansiering samt de avta
lene og gjennomføringsverktøyene som følger
av slike beslutninger, skal det uttrykkelig fast
settes at Revisjonsretten og OLAF om nødven
dig kan foreta kontroller på stedet av
mottakerne av utbetalinger fra Myndigheten
og av de ansatte som har ansvar for å fordele
dem.
Kapittel VII
Alminnelige bestemmelser
Artikkel 67
Privilegier og immunitet
Protokollen (nr. 7) om Den europeiske unions pri
vilegier og immunitet, som er vedlagt traktaten
om Den europeiske union og TEUV, får anven
delse på Myndigheten og dens personale.
Artikkel 68
Personale
1. Tjenestemannsvedtektene, tjenestevilkårene
for andre ansatte og reglene som er vedtatt i
fellesskap av Unionens institusjoner med
henblikk på anvendelse av disse vedtektene
og vilkårene, får anvendelse på Myndig
hetens personale, herunder dens daglige
leder og leder.
2. Styret skal i samråd med Kommisjonen vedta
de nødvendige gjennomføringsreglene i sam
svar med artikkel 110 i tjenestemannsvedtek
tene.
3. Myndigheten skal med hensyn til sitt perso
nale utøve den myndighet som er gitt ansettel
sesmyndigheten i henhold til tjenestemanns
vedtektene, og som er gitt den myndighet som
har rett til å inngå avtaler i henhold til tjeneste
vilkårene for andre ansatte.
4. Styret skal vedta bestemmelser som gjør det
mulig for medlemsstatene å låne ut nasjonale
sakkyndige til Myndigheten.
Artikkel 69
Myndighetens ansvar
1. Med hensyn til ansvar utenfor kontraktsfor
hold skal Myndigheten, i samsvar med de
alminnelige rettsprinsipper som er felles for
medlemsstatenes rettssystemer, erstatte den
skade som Myndigheten eller dens personale
volder i tjenesten. Den europeiske unions
domstol skal ha myndighet til å avgjøre tvister
om erstatning for slike skader.

2. De ansattes personlige økonomiske ansvar og
disiplinæransvar overfor Myndigheten skal
være underlagt de relevante bestemmelsene
som får anvendelse på Myndighetens perso
nale.
Artikkel 70
Taushetsplikt
1. Medlemmene av tilsynsstyret og styret, daglig
leder og Myndighetens personale, herunder
tjenestemenn utlånt av medlemsstatene på
midlertidig grunnlag og alle andre personer
som utfører oppgaver for Myndigheten i henhold til avtale, skal omfattes av kravet om taus
hetsplikt i henhold til artikkel 339 i TEUV og
de relevante bestemmelsene i unionsregelver
ket, selv etter at tjenesten er avsluttet.
Artikkel 16 i tjenestemannsvedtektene får
anvendelse på dem.
I samsvar med tjenestemannsvedtektene
skal personalet, også etter at tjenesten er
avsluttet, utvise integritet og skjønn med hensyn til å påta seg visse verv eller motta visse for
deler.
Verken medlemsstatene, Unionens institu
sjoner eller organer eller noe annet offentlig
eller privat organ skal forsøke å påvirke hvor
dan Myndighetens personale utfører sine opp
gaver.
2. Uten at det berører saker som omfattes av
strafferetten, innebærer taushetsplikten at
ingen fortrolige opplysninger som mottas i
embets medfør av personer nevnt i nr. 1, kan
gis videre til noen annen person eller myndig
het, unntatt i en summarisk eller sammenfattet
form, slik at de enkelte finansmarkedsdel
takerne ikke kan identifiseres.
Forpliktelsen i henhold til nr. 1 og første
ledd i dette nummer skal heller ikke hindre
Myndigheten og de nasjonale tilsynsmyndig
hetene i å bruke opplysningene med henblikk
på gjennomføring av rettsaktene nevnt i artik
kel 1 nr. 2, særlig ved rettslige framgangsmåter
for vedtakelse av beslutninger.
3. Nr. 1 og 2 skal ikke hindre Myndigheten i å
utveksle opplysninger med nasjonale tilsyns
myndigheter i samsvar med denne forordning
og annet unionsregelverk som gjelder for
finansmarkedsdeltakere.
Disse opplysningene skal være underlagt
taushetsplikten nevnt i nr. 1 og 2. Myndigheten
skal i sin interne forretningsorden fastsette
hvordan fortrolighetsreglene nevnt i nr. 1 og 2
skal gjennomføres i praksis.
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4. Myndigheten skal anvende kommisjonsbeslut
ning 2001/844/EF/EKSF, Euratom av 29.
november 2001 om endring av Kommisjonens
forretningsorden50.
Artikkel 71
Vern av personopplysninger
Denne forordning berører ikke medlemsstatenes
forpliktelser ved behandling av personopplysnin
ger i henhold til direktiv 95/46/EF eller Myndig
hetens forpliktelser ved behandling av personopp
lysninger i henhold til forordning (EF) nr. 45/
2001, når de utfører sine oppgaver.
Artikkel 72
Dokumentinnsyn
1. Forordning (EF) nr. 1049/2001 får anvendelse
på dokumenter som er i Myndighetens besit
telse.
2. Innen 31. mai 2011 skal styret vedta praktiske
tiltak for anvendelse av forordning (EF) nr.
1049/2001.
3. Beslutninger som Myndigheten treffer i henhold til artikkel 8 i forordning (EF) nr. 1049/
2001, kan innklages for Ombudsmannen eller
eventuelt for Den europeiske unions domstol,
etter en klage til klageinstansen, i samsvar
med vilkårene fastsatt i henholdsvis artikkel
228 og 263 i TEUV.
Artikkel 73
Språkordning
1. Rådsforordning nr. 1 om fastsettelse av
reglene for bruk av språk for Det europeiske
økonomiske fellesskap51 får anvendelse på
Myndigheten.
2. Styret skal treffe beslutning om Myndighetens
interne språkordning.
3. Oversettelsestjenestene som er nødvendige
for Myndighetens arbeid, skal utføres av Over
settelsessenteret for Den europeiske unions
organer.
Artikkel 74
Vertsstatsavtale
De nødvendige ordningene med hensyn til lokaler
for Myndigheten i den medlemsstat der Myndig
50
51

EFT L 317 av 3.12.2001, s. 1.
EFT 17 av 6.10.1958, s. 385.

heten har sitt hjemsted, og det utstyr som nevnte
medlemsstat skal stille til rådighet, samt de sær
lige regler som i nevnte medlemsstat får anven
delse på daglig leder, medlemmene av styret,
Myndighetens personale og deres familiemedlem
mer, skal fastsettes i en vertsstatsavtale som etter
godkjenning i styret skal inngås mellom Myndig
heten og nevnte medlemsstat.
Nevnte medlemsstat skal sikre best mulige vil
kår for Myndighetens virksomhet, herunder fler
språklig skoleundervisning med et europeisk innhold og hensiktsmessige transportforbindelser.
Artikkel 75
Tredjestaters deltaking
1. Tredjestater som har inngått avtaler med Unio
nen som innebærer at de har innført og anven
der unionsretten innenfor Myndighetens
ansvarsområder som nevnt i artikkel 1 nr. 2,
kan delta i Myndighetens arbeid.
2. Myndigheten kan samarbeide med statene
nevnt i nr. 1 som anvender lovgivning som er
anerkjent som likeverdig innenfor de av Myn
dighetens ansvarsområder som er nevnt i
artikkel 1 nr. 2, som fastsatt i internasjonale
avtaler inngått med Unionen i samsvar med
artikkel 216 i TEUV.
3. I de relevante bestemmelsene i avtalene nevnt
i nr. 1 og 2 skal det opprettes ordninger som
særlig gjelder arten og omfanget av samt vilkå
rene for deltaking i Myndighetens arbeid for
statene nevnt i nr.1, herunder bestemmelser
om finansielle bidrag og personale. Slike ord
ninger kan omhandle representasjon som
observatør i tilsynsstyret, men skal sikre at
disse statene ikke deltar i drøftinger som gjel
der enkelte finansmarkedsdeltakere, med min
dre statene har direkte interesser i spørsmålet
som behandles.
Kapittel VIII
Overgangs- og sluttbestemmelser
Artikkel 76
Forberedende tiltak
1. Etter at denne forordning er trådt i kraft og før
Myndigheten er opprettet, skal Komiteen av
europeiske verdipapirtilsyn (CESR) ha et nært
samarbeid med Kommisjonen for å forberede
erstatningen av CESR med Myndigheten.
2. Når Myndigheten er opprettet, skal Kommisjo
nen ha ansvar for opprettelsen av administra
sjonen og den innledende administrative
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virksomheten inntil Myndigheten har utpekt
en daglig leder.
For dette formål og fram til daglig leder til
trer sin stilling etter å ha blitt utnevnt av tilsyns
styret i samsvar med artikkel 51, kan Kommi
sjonen utpeke en tjenestemann som midlerti
dig skal utføre daglig leders oppgaver. Denne
perioden skal ikke være lenger enn det tids
rommet som er nødvendig for å utnevne en
daglig leder for Myndigheten.
Den midlertidige daglige lederen kan god
kjenne alle betalinger som er dekket av bevilg
ninger i Myndighetens budsjett, etter godkjen
ning fra styret, og kan inngå avtaler, herunder
arbeidsavtaler, når Myndighetens stillingsplan
er vedtatt.
3. Nr. 1 og 2 berører ikke tilsynsstyrets eller sty
rets myndighet.
4. Myndigheten skal betraktes som CESRs
rettsetterfølger. Senest på den datoen Myn
digheten opprettes, skal alle CESRs eiendeler
og forpliktelser og alle dens transaksjoner
som ikke er avsluttet, automatisk overføres til
Myndigheten. CESR skal utarbeide en oppstilling som viser den avsluttende situasjonen
med hensyn til eiendeler og forpliktelser på
overføringsdagen. Denne oppstillingen skal
revideres og godkjennes av CESR og Kommi
sjonen.
Artikkel 77
Overgangsbestemmelser for personalet
1. Som unntak fra artikkel 68 skal alle arbeidsav
taler og avtaler om utlån av personale som er
inngått av CERS eller dens sekretariat og er
gyldige 1. januar 2011, oppfylles inntil de utlø
per. De kan ikke forlenges.
2. Alle ansatte med avtale som nevnt i nr. 1 skal
gis mulighet til å inngå avtale om midlertidig
ansettelse i henhold til artikkel 2 bokstav a) i
tjenestevilkårene for andre ansatte på de for
skjellige lønnstrinnene som fastsatt i Myndig
hetens stillingsplan.
For å kontrollere kvalifikasjoner, innsats og
integritet hos dem som skal ansettes, skal den
myndighet som er bemyndiget til å inngå
arbeidsavtaler, etter denne forordnings ikraft
tredelse gjennomføre en intern utvelging
begrenset til ansatte som har inngått avtale
med CERS eller dens sekretariat. Framgangs
måten for intern utvelging skal ta fullt hensyn
til de ferdighetene og erfaringene som den
enkelte har utvist ved utførelsen av sine opp
gaver forut for ansettelsen.

3. Avhengig av arten og nivået av de funksjo
nene som skal utføres, skal godkjente søkere
tilbys avtale om midlertidig ansettelse med
en løpetid som tilsvarer minst den tid som
gjenstår i henhold til den foregående avta
len.
4. Relevant nasjonal lovgivning om arbeidsavta
ler og andre relevante dokumenter får fortsatt
anvendelse på ansatte med tidligere arbeidsav
taler som velger ikke å søke om avtale om mid
lertidig ansettelse, eller som ikke tilbys en
avtale om midlertidig ansettelse i samsvar med
nr. 2.
Artikkel 78
Nasjonale bestemmelser
Medlemsstatene skal treffe alle hensiktsmessige
tiltak for å sikre effektiv gjennomføring av denne
forordning.
Artikkel 79
Endringer
Beslutning nr. 716/2009/EF endres ved at CERS
utgår fra listen over støttemottakere fastsatt i
avsnitt B i vedlegget til nevnte beslutning.
Artikkel 80
Oppheving
Kommisjonsbeslutning 2009/77/EF om nedset
telse av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
oppheves med virkning fra 1. januar 2011.
Artikkel 81
Gjennomgåelse
1. Innen 2. januar 2014 og deretter hvert tredje år
skal Kommisjonen offentliggjøre en generell
rapport om de erfaringene som er gjort som et
resultat av Myndighetens virksomhet og fram
gangsmåtene fastsatt i denne forordning. I rap
porten skal det blant annet foretas en vurde
ring av
a) graden av tilnærming som vedkommende
myndigheter har oppnådd når det gjelderL
tilsynspraksis:
i) tilnærming av vedkommende myndig
heters funksjonelle uavhengighet og av
standarder som tilsvarer standardene
for foretaksstyring,
ii) Myndighetens upartiskhet, objektivitet
og selvstendighet,
b) tilsynskollegienes virkemåte,
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c) framskritt som er gjort i retning av tilnær
ming innenfor forebygging, håndtering og
løsning av kriser, herunder Unionens finan
sieringsordninger,
d) Myndighetens rolle med hensyn til system
risiko,
e) anvendelsen av beskyttelsesklausulen i
artikkel 38,
f) anvendelsen av den juridisk bindende meg
lingsrollen fastsatt i artikkel 19.
2. Rapporten nevnt i nr. 1 skal også inneholde en
vurdering av om
a) det er hensiktsmessig å fortsette med sepa
rat tilsyn med bankvirksomhet, forsikring,
tjenestepensjoner, verdipapir- og finans
markeder,
b) det er hensiktsmessig at tilsynsvirksomhet
og overholdelse av atferdsregler overvåkes
hver for seg eller av samme tilsynsmyndig
het,
c) det er hensiktsmessig å forenkle og styrke
ESFS' struktur for å øke sammenhengen
mellom makro- og mikroplan og mellom de
europeiske tilsynsmyndighetene,
d) utviklingen av ESFS er forenlig med den
globale utviklingen,
e) det er tilstrekkelig allsidighet og kompe
tanse i ESFS,
f) ansvarligheten og gjennomsiktigheten er
tilstrekkelig når det gjelder kravene til
offentliggjøring,
g) Myndigheten har tilstrekkelige ressurser
til å ivareta sitt ansvar,

h) det er hensiktsmessig å opprettholde Myn
dighetens hjemsted eller om de europeiske
tilsynsmyndighetene bør flyttes til et felles
hjemsted for å øke samordningen dem
imellom.
3. Når det gjelder spørsmålet om direkte tilsyn
med institusjoner eller infrastrukturer på felle
seuropeisk plan, skal Kommisjonen utarbeide
en årsrapport om hvorvidt det er hensiktsmes
sig å overlate ytterligere tilsynsoppgaver på
dette området til Myndigheten.
4. Rapporten og eventuelle tilknyttede forslag
skal ved behov videresendes til Europaparla
mentet og Rådet.
Artikkel 82
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. januar 2011, med
unntak av artikkel 76 og artikkel 77 nr. 1 og 2,
som får anvendelse fra den dag denne forordning
trer i kraft.
Myndigheten skal opprettes 1. januar 2011.
Denne forordning er bindende i alle deler og
kommer direkte til anvendelse i alle medlems
stater.
Utferdiget i Strasbourg, 24. november 2010.
For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

O. CHASTEL

President

Formann
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Vedlegg 1

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010
av 24. november 2010 om makrotilsyn med finanssystemet
i Den europeiske union og om opprettelse av et europeisk
råd for systemrisiko
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 114,
under henvisning til forslag fra Europakommi
sjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den euro
peiske sentralbank1,
under henvisning til uttalelse fra Den euro
peiske økonomiske og sosiale komité2,
etter den ordinære regelverksprosessen3 og
ut fra følgende betraktninger:
1) Finansiell stabilitet er en forutsetning for at
det i realøkonomien skal kunne skapes
arbeidsplasser, ytes kreditter og skapes
vekst. Finanskrisen har avdekket vesentlige
mangler ved tilsynet med finansinstitusjoner
og -markeder som har ført til at det ikke har
vært mulig å forutse en negativ utvikling på
makroplan og hindre en opphopning av for
store risikoer i finanssystemet.
2) Europaparlamentet har gjentatte ganger opp
fordret til at det skapes reelt like vilkår for alle
aktører på unionsplan, samtidig som det har
gjort oppmerksom på store mangler ved Unio
nens tilsyn med stadig mer integrerte finans
markeder (i sine resolusjoner av 13. april
2000 om kommisjonsmeldingen om gjennom
føring av rammebestemmelsene for finans
markedene: en handlingsplan4, av 21. novem
ber 2002 om tilsynsregler i Den europeiske
union5, av 11. juli 2007 om politikken for
finansielle tjenester (2005–2010) – hvitbok6,
1
2
3

4
5
6

EUT C 270 av 11.11.2009, s. 1.
Uttalelse avgitt 22. januar 2010 (ennå ikke offentliggjort i
EUT).
Europaparlamentets holdning av 22. september 2010 (ennå
ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 17. novem
ber 2010.
EUT C 40 av 7.2.2001, s. 453.
EUT C 25 E av 29.1.2004, s. 394.
EUT C 175 E av 10.7.2008, s. 392.

3)

4)

5)

6)

7
8
9
10

av 23. september 2008 med anbefalinger til
Kommisjonen om hedgefond og privat egen
kapital7 og av 9. oktober 2008 med anbefalin
ger til Kommisjonen om oppfølging av Lam
falussy-prosessen: framtidig tilsynsstruktur8,
og i sine holdninger av 22. april 2009 om det
endrede forslaget til et europaparlaments- og
rådsdirektiv om adgangen til å starte og utøve
virksomhet innen forsikring og gjenforsikring
(Solvens II)9 og av 23. april 2009 om forslag til
en europaparlaments- og rådsforordning om
kredittvurderingsbyråer10).
I november 2008 ga Kommisjonen en høy
nivågruppe ledet av Jacques de Larosière i
oppgave å utarbeide anbefalinger for hvordan
den europeiske tilsynsordningen kunne styr
kes for å gi borgerne et bedre vern og gjen
oppbygge tilliten til finanssystemet.
I sin sluttrapport, som ble framlagt 25. februar
2009 («de Larosière-rapporten»), anbefalte
høynivågruppen blant annet at det opprettes
et organ på unionsplan som har som oppgave
å overvåke risikoer i finanssystemet som hel
het.
I sin melding av 4. mars 2009 med tittelen
«Driving European Recovery» hilste Kommi
sjonen de Larosière-rapportens anbefalinger
velkommen og ga uttrykk for sin støtte til
hovedlinjene i dem. På sitt møte 19. og 20.
mars 2009 samtykket Det europeiske råd i at
det er nødvendig å forbedre reguleringen av
og tilsynet med finansinstitusjoner i Unionen
og å bruke de Larosière-rapporten som
grunnlag for dette arbeidet.
I sin melding av 27. mai 2009 om europeisk
finanstilsyn foreslo Kommisjonen en rekke
reformer av de nåværende ordningene som
EUT C 8 E av 14.1.2010, s. 26.
EUT C 9 E av 15.1.2010, s. 48.
EUT C 184 E av 8.7.2010, s. 214.
EUT C 184 E av 8.7.2010, s. 292.
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skal sikre den finansielle stabiliteten på uni
onsplan, herunder særlig opprettelsen av et
europeisk råd for systemrisiko (ESRB) med
ansvar for makrotilsyn. På sine møter hen
holdsvis 9. juni 2009 og 18. og 19. juni 2009
støttet Rådet og Det europeiske råd Kommi
sjonens forslag og hilste velkommen at Kom
misjonen har til hensikt å framlegge forslag til
regelverk, slik at de nye rammene kan være
på plass i løpet av 2010. I samsvar med Kom
misjonens synspunkt konkluderte Rådet blant
annet med at Den europeiske sentralbank
(ESB) «bør gi analytisk, statistisk og adminis
trativ støtte samt logistikkstøtte til ESRB,
også ved å dra nytte av teknisk rådgivning fra
nasjonale sentralbanker og tilsynsmyndig
heter». ESBs støtte til ESRB og de oppgavene
som tildeles ESRB, bør ikke berøre prinsippet
om ESBs uavhengighet ved utførelsen av de
oppgavene banken er tildelt i henhold til trak
taten om Den europeiske unions virkemåte
(TEUV).
7) Med tanke på de internasjonale finansmarke
denes integrasjon og faren for at finanskriser
sprer seg, er det behov for at Unionen enga
sjerer seg sterkt på verdensplan. ESRB bør
støtte seg på sakkunnskapen til en viten
skapskomité på høyt nivå og påta seg alt det
ansvar på verdensplan som er nødvendig for å
sikre at Unionens stemme blir hørt i spørsmål
som gjelder finansiell stabilitet, særlig ved å
samarbeide nært med Det internasjonale
valutafond (IMF) og Rådet for finansiell stabi
litet (FSB), som forventes å utstede tidlige
varsler om makrorisikoer på verdensplan, og
alle partnerne i G20-gruppen.
8) ESRB bør blant annet bidra til å gjennomføre
anbefalingene som IMF, FSB og Den interna
sjonale oppgjørsbank (BIS) gir til G20.
9) I rapporten fra IMF, BIS og FSB av 28. okto
ber 2009 om retningslinjer for vurdering av
finansinstitusjoners, finansmarkeders og
finansielle instrumenters systemviktighet:
innledende betraktninger, som ble framlagt
for G20-gruppens finansministre og sentral
banksjefer, nevnes også at vurderingen av
systemrisiko kan variere avhengig av de øko
nomiske forholdene. Vurderingen vil også
være avhengig av den finansielle infrastruktu
ren og ordningene for krisehåndtering samt
evnen til å håndtere svikt når den oppstår.
Finansinstitusjoner kan være systemviktige
for lokale, nasjonale eller internasjonale
finanssystemer og økonomier. De viktigste
kriteriene for å bestemme hvor viktige marke

der og institusjoner er for systemet, er stør
relse (volumet av de finansielle tjenestene
som tilbys av de enkelte delene av finanssys
temet), erstattelighet (i hvilken grad andre
deler av systemet kan tilby de samme tjene
stene i tilfelle svikt) og sammenveving (for
bindelser med de andre delene av systemet).
En vurdering på grunnlag av disse tre kriteri
ene bør utfylles med en henvisning til finansi
ell sårbarhet og den institusjonelle rammens
evne til å håndtere finansiell svikt og bør ta
hensyn til en lang rekke andre faktorer som
blant annet særlige strukturers og forret
ningsmodellers kompleksitet, graden av
finansiell selvstendighet, tilsynets nivå og
omfang, gjennomsiktigheten med hensyn til
finansielle ordninger og forbindelser som kan
påvirke den samlede risikoen for institusjo
ner.
10) ESRBs oppgave bør være å overvåke og vur
dere systemrisiko under normale forhold for
å minske risikoen for svikt i systemets
bestanddeler og forbedre finanssystemets
motstandsdyktighet mot sjokk. ESRB bør i
den forbindelse bidra til å sikre finansiell sta
bilitet og minske de negative virkningene for
det indre marked og realøkonomien. For å
kunne nå sine mål bør ESRB analysere alle
relevante opplysninger.
11) De nåværende ordningene i Unionen legger
for lite vekt på makrotilsyn og på det innbyr
des forholdet mellom utviklingen i det bre
dere makroøkonomiske miljøet og finanssys
temet. Ansvaret for analyse på makroplan er
fortsatt oppsplittet og ivaretas av flere
myndigheter på forskjellige nivåer uten at det
finnes en metode som sikrer at risikoer på
makroplan identifiseres på en tilfredsstillende
måte og at det utstedes klare varsler og anbe
falinger som følges opp med konkrete tiltak.
For at Unionens finanssystem og verdens
finanssystemer skal kunne fungere på en til
fredsstillende måte og truslene mot
systemene begrenses, kreves det større sam
menheng mellom tilsynet på makro- og
mikroplan.
12) Et nyutviklet system for makrotilsyn krever
troverdig lederskap med høy profil. På bak
grunn av sin viktige rolle og internasjonale og
interne troverdighet, og i samsvar med anbe
falingene i de Larosière-rapporten, bør ESBs
leder være leder for ESRB i den første man
datperioden på fem år etter denne forord
nings ikrafttredelse. Kravene til ansvarlighet
bør dessuten gjøres strengere, og ESRBs
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13)

14)

15)

16)

11
12
13

organer bør kunne støtte seg på et vidt spek
ter av erfaringer, typer bakgrunn og menin
ger.
I de Larosière-rapporten angis det også at
makrotilsyn ikke gir mening dersom det ikke
på noen måte har innvirkning på mikrotil
synet, samtidig som mikrotilsynet ikke kan
sikre finansiell stabilitet på en effektiv måte
uten å ta behørig hensyn til utviklingen på
makroplan.
Det bør opprettes et europeisk finanstilsyns
system (ESFS) som samler aktørene innenfor
finanstilsyn på nasjonalt plan og unionsplan
og fungerer som et nettverk. I henhold til
prinsippet om lojalt samarbeid i artikkel 4 nr.
3 i traktaten om Den europeiske union skal
partene i ESFS samarbeide i tillit og full gjen
sidig respekt, særlig for å sikre at hensikts
messige og pålitelige opplysninger utveksles
dem imellom. På unionsplan bør nettverket
bestå av ESRB og de tre myndighetene for
mikrotilsyn: Den europeiske tilsynsmyndig
het (Den europeiske banktilsynsmyndighet),
opprettet ved europaparlaments- og rådsfor
ordning (EU) nr. 1093/201011, Den euro
peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske til
synsmyndighet for forsikring og tjenestepen
sjoner), opprettet ved europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 1094/201012, og Den
europeiske tilsynsmyndighet (Den euro
peiske verdipapir- og markedstilsynsmyndig
het), opprettet ved europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 1095/201013 (heret
ter kalt «de europeiske tilsynsmyndig
hetene»).
Unionen har behov for et særskilt organ med
ansvar for makrotilsyn med hele dens finans
system, som vil kunne påvise risikoer for den
finansielle stabiliteten og om nødvendig
utstede varsler om risikoer og anbefalinger
om tiltak for å håndtere slike risikoer. ESRB
bør derfor opprettes som et nytt uavhengig
organ som dekker alle finanssektorer og
garantiordninger. ESRB bør ha ansvar for
makrotilsyn på unionsplan og bør ikke ha sta
tus som rettssubjekt.
ESRB bør bestå av et styre, en styringsko
mité, et sekretariat, en rådgivende vitenskaps
komité og en rådgivende teknisk komité. Ved
sammensetningen av Den rådgivende viten
skapskomité bør det tas hensyn til egnede

EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12.
EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48.
EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.

17)

18)
19)

20)

21)

22)

regler for interessekonflikter som vedtas av
styret. Ved nedsettelsen av Den rådgivende
tekniske komité bør det tas hensyn til eksiste
rende strukturer for å unngå overlapping.
ESRB bør utstede varsler og, dersom den
anser det som nødvendig, anbefalinger enten
av generell eller særlig art som bør rettes sær
skilt til Unionen som helhet, til en eller flere
medlemsstater, til en eller flere europeiske til
synsmyndigheter eller til en eller flere nasjo
nale tilsynsmyndigheter, med en nærmere
angitt frist for politiske tiltak.
ESRB bør utarbeide en fargekode, slik at
berørte parter bedre kan vurdere risikoens
art.
For å gi slike varsler og anbefalinger økt rek
kevidde og legitimitet bør de under overhol
delse av strenge fortrolighetsregler oversen
des til Rådet og Kommisjonen og, når de sen
des til en eller flere nasjonale tilsynsmyndig
heter, også til de europeiske tilsynsmyndig
hetene. Rådets drøftinger bør forberedes av
Økonomi- og finanskomiteen i samsvar med
dens rolle som definert i TEUV. For at Øko
nomi- og finanskomiteen skal kunne forbe
rede Rådets drøftinger og gi politiske råd til
rett tid, bør ESRB underrette Økonomi- og
finanskomiteen regelmessig og oversende
teksten til varslene og anbefalingene så snart
de er vedtatt.
ESRB bør også på grunnlag av rapporter fra
mottakerne overvåke overholdelsen av sine
varsler og anbefalinger for å sikre at disse vir
kelig følges. Mottakere av anbefalinger bør
handle i samsvar med dem og gi en behørig
begrunnelse dersom de ikke handler (modell
som krever handling eller begrunnelse). Der
som ESRB anser at reaksjonen er utilfredsstil
lende, bør det i henhold til strenge fortrolig
hetsregler underrette mottakerne, Rådet og,
dersom det er relevant, den berørte euro
peiske tilsynsmyndigheten.
ESRB bør, etter å ha underrettet Rådet tids
nok til at det kan reagere, i hvert enkelt tilfelle
avgjøre om en anbefaling bør være fortrolig
eller offentliggjøres, idet det tas hensyn til at
offentliggjøring under visse omstendigheter
kan bidra til at anbefalingen følges.
Dersom ESRB oppdager en risiko som kan
utgjøre en alvorlig trussel mot finansmarke
denes ordnede virkemåte og integritet eller
stabiliteten i hele eller deler av finanssys
temet i Unionen, bør det omgående under
rette Rådet om situasjonen. Dersom ESRB
fastslår at det kan oppstå en krisesituasjon,
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23)

24)

25)

26)

27)

bør det kontakte Rådet og gi en vurdering av
situasjonen. Rådet bør deretter vurdere om
det er behov for å treffe en beslutning rettet til
de europeiske tilsynsmyndighetene der det
fastslås at det foreligger en krisesituasjon. I
denne prosessen er det ytterst viktig med
nødvendig vern av fortroligheten.
ESRB bør avlegge rapport til Europaparla
mentet og Rådet minst en gang i året, og
oftere ved omfattende problemer på finans
markedene. Europaparlamentet og Rådet bør
ved behov kunne anmode ESRB om å under
søke særlige spørsmål knyttet til finansiell
stabilitet.
ESB og de nasjonale sentralbankene bør
spille en ledende rolle i makrotilsynet på
grunn av sin sakkunnskap og sitt nåværende
ansvar for finansiell stabilitet. Nasjonale til
synsmyndigheter bør delta og bidra med sin
særlige sakkunnskap. Det er viktig at myndig
heter for mikrotilsyn deltar i ESRBs arbeid,
for å sikre at vurderingen av tilsynsrisiko på
makroplan bygger på fullstendige og nøyak
tige opplysninger om utviklingen i finanssy
stemet. Lederne i de europeiske tilsynsmyn
dighetene bør derfor være medlemmer med
stemmerett. En representant for hver med
lemsstats vedkommende nasjonale tilsyns
myndigheter bør delta på styremøtene uten
stemmerett. I åpenhetens ånd bør 15 uavhen
gige personer bidra med ekstern sakkunn
skap til ESRB gjennom Den rådgivende viten
skapskomité.
Det at et medlem av Kommisjonen deltar i
ESRB, vil bidra til å opprette en forbindelse til
det makroøkonomiske og finansielle tilsynet i
Unionen, mens nærværet til lederen av Øko
nomi- og finanskomiteen avspeiler den rollen
medlemsstatenes departementer med ansvar
for finansspørsmål og Rådet har når det gjel
der å sikre finansiell stabilitet og ivareta øko
nomisk og finansielt tilsyn.
Det er absolutt nødvendig at medlemmene av
ESRB utfører sine oppgaver på en upartisk
måte og bare tar hensyn til den finansielle sta
biliteten i Unionen som helhet. Dersom det
ikke kan oppnås enighet, bør avstemninger
om varsler og anbefalinger i ESRB ikke vek
tes, og beslutninger bør som regel treffes
med simpelt flertall.
Sammenvevingen mellom finansinstitusjoner
og markeder innebærer at overvåking og vur
dering av potensielle systemrisikoer bør
bygge på et vidt spekter av relevante makro
økonomiske og mikrofinansielle opplysninger

og indikatorer. Disse systemrisikoene omfat
ter risiko for forstyrrelse av finansielle tjenes
ter som skyldes en betydelig svekkelse av
hele eller deler av Unionens finanssystem
som kan få alvorlige negative følger for det
indre marked og realøkonomien. Alle typer
finansinstitusjoner, -formidlere og -markeder,
finansielle infrastrukturer og instrumenter er
potensielt systemviktige. ESRB bør derfor ha
tilgang til alle de opplysningene det trenger
for å utføre sine oppgaver, samtidig som disse
opplysningene om nødvendig forblir fortro
lige.
28) De tiltakene for innsamling av opplysninger
som er fastsatt i denne forordning, er nødven
dige for at ESRB skal kunne utføre sine opp
gaver og bør ikke berøre den rettslige rammen for det europeiske statistikksystem på
statistikkområdet. Denne forordning bør der
for ikke berøre europaparlaments- og rådsfor
ordning (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009
om europeisk statistikk14 og rådsforordning
(EF) nr. 2533/98 av 23. november 1998 om
Den europeiske sentralbanks innsamling av
statistiske opplysninger15.
29) Markedsdeltakere kan komme med verdifulle
bidrag til forståelsen av den utviklingen som
påvirker finanssystemet. ESRB bør derfor ved
behov rådføre seg med berørte parter i privat
sektor, herunder representanter for finans
sektoren, forbrukerorganisasjoner og bruker
grupper innenfor finansielle tjenester som er
opprettet av Kommisjonen eller i henhold til
Unionens regelverk, og gi dem rimelig mulig
het til å komme med synspunkter.
30) Opprettelsen av ESRB bør bidra direkte til at
målene for det indre marked nås. Unionens
makrotilsyn med finanssystemet er en vesent
lig del av de overordnede nye tilsynsordnin
gene i Unionen ettersom aspektet makrotil
syn er nært knyttet til de tilsynsoppgavene på
mikroplan som de europeiske tilsynsmyndig
hetene er pålagt. Bare dersom det finnes ord
ninger som tar nødvendig hensyn til den gjen
sidige avhengigheten mellom tilsynsrisikoer
på mikro- og makroplan, kan alle berørte par
ter ha tilstrekkelig tillit til å drive grensekrys
sende finansvirksomhet. ESRB bør overvåke
og vurdere alle risikoer for den finansielle sta
biliteten som skyldes utvikling som kan
påvirke visse sektorer eller hele finanssy
stemet. Ved å håndtere slike risikoer bør
14
15

EUT L 87 av 31.3.2009, s. 164.
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ESRB kunne bidra direkte til en integrert til
synsstruktur i Unionen som er nødvendig for
å fremme sammenhengende politiske tiltak til
rett tid fra medlemsstatenes side, og dermed
hindre uensartede framgangsmåter og for
bedre det indre markeds virkemåte.
31) Domstolen påpekte i sin dom av 2. mai 2006 i
sak C-217/04 (Det forente kongerike Storbri
tannia og Nord-Irland mot Europaparlamentet
og Rådet for Den europeiske union) at «intet i
ordlyden i artikkel 95 EF [nå artikkel 114 i
TEUV] tilsier at adressatene for tiltakene ved
tatt av Fellesskapets regelgiver på grunnlag
av nevnte bestemmelse, bare kan være de
enkelte medlemsstatene. Regelgiveren kan
anse det for nødvendig å sørge for at det opp
rettes et fellesskapsorgan med ansvar for å
bidra til gjennomføringen av en harmonise
ringsprosess i situasjoner der vedtakelsen av
ikke-bindende støtte- og rammetiltak synes
egnet for å lette ensartet gjennomføring og
anvendelse av rettsakter vedtatt med hjem
mel i denne bestemmelsen»16. ESRB bør
bidra til den finansielle stabiliteten som er
nødvendig for ytterligere finansiell integra
sjon i det indre marked, ved å overvåke sys
temrisikoer og ved behov utstede varsler og
anbefalinger. Disse oppgavene er nært knyt
tet til målene i Unionens regelverk når det
gjelder det indre marked for finansielle tjenes
ter. ESRB bør derfor opprettes på grunnlag av
artikkel 114 i TEUV.
32) I henhold til de Larosière-rapporten er det
nødvendig med en gradvis tilnærming, og
Europaparlamentet og Rådet bør foreta en
fullstendig gjennomgåelse av ESFS, ESRB og
de europeiske tilsynsmyndighetene senest
17. desember 2013.
33) Ettersom målet for denne forordning, som er
et effektivt makrotilsyn med Unionens finans
system, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av
medlemsstatene på grunn av integrasjonen av
Unionens finansmarkeder, og derfor bedre
kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe til
tak i samsvar med nærhetsprinsippet som
fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den euro
peiske union. I samsvar med forholdsmessig
hetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går
denne forordning ikke lenger enn det som er
nødvendig for å nå dette målet.

16

Samling av Domstolens rettspraksis 2006 s. I-03771, pre
miss 44.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Kapittel I
Alminnelige bestemmelser
Artikkel 1
Opprettelse
1. Det opprettes et europeisk råd for system
risiko (ESRB). Det har sitt sete i Frankfurt am
Main.
2. ESRB skal være en del av Det europeiske
finanstilsynssystem (ESFS), som har som for
mål å sikre tilsynet med Unionens finanssy
stem.
3. ESFS skal bestå av
a) ESRB,
b) Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske banktilsynsmyndighet), oppret
tet ved forordning (EU) nr. 1093/2010,
c) Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske tilsynsmyndighet for forsikring
og tjenestepensjoner), opprettet ved forord
ning (EU) nr. 1094/2010,
d) Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske verdipapir- og markedstilsyns
myndighet), opprettet ved forordning (EU)
nr. 1095/2010,
e) Felleskomiteen for europeiske tilsyns
myndigheter (heretter kalt «Felleskomi
teen»), nedsatt ved artikkel 54 i forordning
(EU) nr. 1093/2010, i forordning (EU) nr.
1094/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/
2010,
f) vedkommende myndigheter eller tilsyns
myndighetene i medlemsstatene, som
angitt i unionsrettsaktene nevnt i artikkel 1
nr. 2 i forordning (EU) nr. 1093/2010, i for
ordning (EU) nr. 1094/2010 og i forordning
(EU) nr. 1095/2010.
4. I henhold til prinsippet om lojalt samarbeid i
artikkel 4 nr. 3 i traktaten om Den europeiske
union skal partene i ESFS samarbeide i tillit og
full gjensidig respekt, særlig for å sikre at hen
siktsmessige og pålitelige opplysninger
utveksles dem imellom.
Artikkel 2
Definisjoner
I denne forordning menes med:
a) «finansinstitusjon» ethvert foretak som omfat
tes av virkeområdet for det regelverk som er
nevnt i artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) nr.
1093/2010, i forordning (EU) nr. 1094/2010 og
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g) samarbeide nært med alle andre parter i
ESFS og ved behov gi de europeiske til
synsmyndighetene de opplysningene om
systemrisikoer som er nødvendige for at de
skal kunne utføre sine oppgaver samt sær
lig, i samarbeid med de europeiske tilsyns
myndighetene, utvikle et felles sett kvanti
tative og kvalitative indikatorer (risiko
tavle) for å identifisere og måle system
risiko,
h) delta i Felleskomiteen dersom det er rele
vant,
i) samordne sin virksomhet med internasjo
nale finansorganisasjoners virksomhet,
særlig IMF og FSB, samt berørte organer i
tredjestater i spørsmål som gjelder makro
tilsyn,
j) utføre andre tilknyttede oppgaver i henhold
til Unionens regelverk.

i forordning (EU) nr. 1095/2010, samt ethvert
annet foretak eller enhver annen enhet i Unio
nen med en hovedvirksomhet av tilsvarende
art,
b) «finanssystem» samtlige finansinstitusjoner og
-markeder, finansielle produkter og finansmar
kedsinfrastrukturer,
c) «systemrisiko» en risiko for forstyrrelse av
finanssystemet som kan få alvorlige negative
følger for det indre marked og realøkonomien.
Alle typer av finansformidlere, -markeder og 
infrastrukturer kan til en viss grad potensielt
være systemviktige.
Artikkel 3
Oppdrag, mål og oppgaver
1. ESRB skal ha ansvar for makrotilsyn med
finanssystemet i Unionen for å bidra til å fore
bygge eller begrense systemrisikoer for den
finansielle stabiliteten i Unionen som kan opp
stå på grunn av utviklingen i finanssystemet,
idet det tas hensyn til makroøkonomisk utvik
ling, slik at perioder med omfattende proble
mer på finansmarkedene kan unngås. ESRB
skal bidra til at det indre marked virker på en
tilfredsstillende måte, og dermed sikre at
finanssektoren på en bærekraftig måte bidrar
til økonomisk vekst.
2. Med hensyn til nr. 1 har ESRB følgende opp
gaver:
a) avgrense og/eller samle inn og analysere
alle opplysninger som er relevante og nød
vendige for å nå målene beskrevet i nr. 1,
b) avdekke og prioritere systemrisikoer,
c) utstede varsler dersom slike systemrisi
koer anses som betydelige, og offentlig
gjøre disse varslene ved behov,
d) utstede anbefalinger om utbedringstiltak
som svar på de risikoene som er avdekket,
og ved behov offentliggjøre disse anbefalin
gene,
e) dersom ESRB fastslår at det kan oppstå en
krisesituasjon i henhold til artikkel 18 i for
ordning (EU) nr. 1093/2010, i forordning
(EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU) nr.
1095/2010, utstede et fortrolig varsel rettet
til Rådet med en vurdering av situasjonen,
slik at Rådet kan vurdere behovet for å
treffe en beslutning rettet til de europeiske
tilsynsmyndighetene om at det foreligger
en krisesituasjon,
f) overvåke oppfølgingen av varsler og anbe
falinger,

Kapittel II
Organisasjon
Artikkel 4
Struktur
1. ESRB skal ha et styre, en styringskomité, et
sekretariat, en rådgivende vitenskapskomité
og en rådgivende teknisk komité.
2. Styret skal treffe de beslutningene som er nød
vendige for å sikre at ESRBs oppgaver i henhold til artikkel 3 nr. 2 blir utført.
3. Styringskomiteen skal medvirke i ESRBs
beslutningsprosess ved å forberede styrets
møter, gjennomgå dokumentene som skal
drøftes, og overvåke framdriften i ESRBs
løpende arbeid.
4. Sekretariatet skal ha ansvar for ESRBs daglige
virksomhet. Det skal gi støtte til ESRB i form
av analyser, statistikk, administrasjon og logis
tikk av høy kvalitet, under ledelse av lederen
og styringskomiteen i samsvar med rådsfor
ordning (EU) nr. 1096/201017. Det skal også
dra nytte av teknisk rådgivning fra de euro
peiske tilsynsmyndighetene, nasjonale sentral
banker og nasjonale tilsynsmyndigheter.
5. Den rådgivende vitenskapskomité og Den råd
givende tekniske komité som er omhandlet i
artikkel 12 og 13, skal gi råd og bistand i spørs
mål som er relevante for ESRBs arbeid.

17
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Artikkel 5
ESRBs leder og nestleder
1. ESBs leder skal være leder for ESRB for en
mandatperiode på fem år etter denne forord
nings ikrafttredelse. For de etterfølgende peri
odene skal ESRBs leder utnevnes i henhold til
nærmere regler som fastsettes på grunnlag av
gjennomgåelsen fastsatt i artikkel 20.
2. Første nestleder skal velges av og blant med
lemmene av ESBs utvidede råd for en periode
på fem år, idet det tas hensyn til behovet for en
balansert representasjon av medlemsstatene
generelt og av de medlemsstatene som hen
holdsvis har og ikke har euro som valuta. Før
ste nestleder kan gjenvelges én gang.
3. Andre nestleder skal være lederen for Felles
komiteen, utnevnt i henhold til artikkel 55 nr. 3
i forordning (EU) nr. 1093/2010, i forordning
(EU) nr. 1094/2010 og i forordning (EU) nr.
1095/2010.
4. Lederen og nestlederne skal ved en offentlig
høring i Europaparlamentet redegjøre for
hvordan de vil utføre sine oppgaver i henhold
til denne forordning.
5. Lederen skal lede møtene i styret og styrings
komiteen.
6. Nestlederne skal etter rangorden lede styret
og/eller styringskomiteen når lederen er for
hindret fra å delta.
7. Dersom mandatperioden for et medlem av
ESBs utvidede råd som er valgt til første nest
leder, slutter før utløpet av femårsperioden,
eller dersom første nestleder av en eller annen
grunn ikke kan utføre sine oppgaver, skal en
ny første nestleder velges i samsvar med nr. 2.
8. Lederen skal representere ESRB utad.

g) lederen og de to nestlederne for Den råd
givende vitenskapskomité,
h) lederen for Den rådgivende tekniske
komité.
2. Følgende skal være medlemmer av styret uten
stemmerett:
a) en representant på høyt nivå per medlems
stat for vedkommende nasjonale tilsyns
myndigheter i samsvar med nr. 3,
b) lederen for Økonomi- og finanskomiteen.
3. Når det gjelder representanter for de nasjo
nale tilsynsmyndighetene i henhold til nr. 2
bokstav a), skal representasjonen på høyt
nivå gå på omgang avhengig av hvilket spørs
mål som behandles, med mindre en bestemt
medlemsstats
vedkommende
nasjonale
myndigheter har blitt enige om en felles
representant.
4. Styret fastsetter ESRBs forretningsorden.
Artikkel 7
Upartiskhet
1. Når de deltar i styrets og styringskomiteens
virksomhet eller i annen virksomhet knyttet til
ESRB, skal medlemmene av ESRB utføre sine
oppgaver på en upartisk måte og utelukkende i
hele Unionens interesse. De skal ikke be om
eller motta instrukser fra medlemsstatene,
Unionens institusjoner eller noe annet offent
lig eller privat organ.
2. Ingen medlemmer av styret (med eller uten
stemmerett) skal ha verv i finansnæringen.
3. Verken medlemsstatene, Unionens institusjo
ner eller noe annet offentlig eller privat organ
skal forsøke å påvirke hvordan ESRB utfører
oppgavene fastsatt i artikkel 3 nr. 2.

Artikkel 6

Artikkel 8

Styre

Taushetsplikt

1. Følgende skal være medlemmer av styret med
stemmerett:
a) ESBs leder og nestleder,
b) de nasjonale sentralbanksjefene,
c) et medlem av Kommisjonen,
d) lederen for Den europeiske tilsynsmyndig
het (Den europeiske banktilsynsmyndig
het),
e) lederen for Den europeiske tilsynsmyndig
het (Den europeiske tilsynsmyndighet for
forsikring og tjenestepensjoner),
f) lederen for Den europeiske tilsynsmyndig
het (Den europeiske verdipapir- og mar
kedstilsynsmyndighet),

1. Styremedlemmene og andre personer som
arbeider eller har arbeidet for eller i tilknyt
ning til ESRB (herunder relevant personale i
sentralbanker, Den rådgivende vitenskaps
komité, Den rådgivende tekniske komité, de
nasjonale tilsynsmyndighetene og medlems
statenes vedkommende nasjonale tilsyns
myndigheter), skal ikke gi videre opplysnin
ger som er underlagt taushetsplikt, selv etter
at tjenesten er avsluttet.
2. Opplysninger som medlemmene av ESRB
mottar, skal anvendes bare i embets medfør og
ved utførelsen av oppgavene fastsatt i artikkel
3 nr. 2.
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3. Uten at det berører artikkel 16 og anvendelsen
av strafferetten, skal ingen fortrolige opplys
ninger som mottas i embets medfør av perso
ner nevnt i nr. 1, gis videre til noen annen per
son eller myndighet, unntatt i en summarisk
eller sammenfattet form slik at de enkelte
finansinstitusjonene ikke kan identifiseres.
4. ESRB skal sammen med de europeiske tilsyns
myndighetene avtale og innføre særlige fortro
lighetsregler for å verne opplysninger om de
enkelte finansinstitusjonene og opplysninger
som kan føre til at de enkelte finansinstitusjo
nene kan identifiseres.
Artikkel 9
Styrets møter
1. ESRBs leder skal innkalle til styrets ordinære
plenumsmøter, som skal holdes minst fire gan
ger i året. Det kan innkalles til ekstraordinære
møter på initiativ fra ESRBs leder eller på
anmodning fra minst en tredel av styrets med
lemmer med stemmerett.
2. Medlemmene skal være personlig til stede på
styrets møter og skal ikke være representert
ved stedfortreder.
3. Som unntak fra nr. 2 kan et medlem som er
forhindret fra å delta på møtene i et tidsrom på
minst tre måneder, utpeke en stedfortreder. Et
slikt medlem kan også erstattes med en per
son som formelt er utpekt i henhold til den
berørte institusjonens regler for midlertidige
stedfortredere.
4. Representanter på høyt nivå for internasjonale
finansorganisasjoner som driver virksomhet
som er direkte knyttet til ESRBs oppgaver fast
satt i artikkel 3 nr. 2, kan inviteres til å delta på
styrets møter dersom det er hensiktsmessig.
5. Representanter på høyt nivå for berørte
myndigheter i tredjestater, særlig EØS-stater,
kan delta i ESRBs arbeid, men deres deltaking
er strengt begrenset til spørsmål av særlig
betydning for disse statene. ESRB kan opp
rette ordninger som særlig gjelder arten og
omfanget av samt vilkårene for disse tredjesta
tenes deltaking i ESRBs arbeid. Slike ordnin
ger kan omhandle representasjon, etter behov,
som observatør i styret, og bør bare gjelde
spørsmål av betydning for disse statene, med
unntak av spørsmål som på noen måte berører
enkelte finansinstitusjoner eller medlems
stater.
6. Forhandlingene på møtene skal være fortro
lige.

Artikkel 10
Styrets avstemningsregler
1. Hvert stemmeberettiget medlem av styret skal
ha én stemme.
2. Med forbehold for framgangsmåtene ved
avstemning fastsatt i artikkel 18 nr. 1 skal sty
ret treffe beslutning med simpelt flertall av de
stemmeberettigede medlemmene som er til
stede. Ved stemmelikhet skal ESRB-lederens
stemme være avgjørende.
3. Som unntak fra nr. 2 skal det kreves et flertall
på to tredeler av de avgitte stemmene for å
vedta en anbefaling eller offentliggjøre et var
sel eller en anbefaling.
4. For at styret skal være beslutningsdyktig, skal
to tredeler av de stemmeberettigede medlem
mene være til stede. Dersom styret ikke er
beslutningsdyktig, kan ESRBs leder innkalle
til et ekstraordinært møte der beslutningsdyk
tig antall er en tredel. I forretningsordenen
nevnt i artikkel 6 nr. 4 skal det angis en pas
sende frist for å innkalle til et ekstraordinært
møte.
Artikkel 11
Styringskomité
1. Styringskomiteen skal være sammensatt av
a) ESRBs leder og første nestleder,
b) ESBs nestleder,
c) fire andre medlemmer av styret som også
er medlemmer av ESBs utvidede råd, idet
det tas hensyn til behovet for en balansert
representasjon av medlemsstatene gene
relt og av de medlemsstatene som hen
holdsvis har og ikke har euro som valuta.
De skal velges for en periode på tre år av og
blant de medlemmene av styret som også
er medlemmer av ESBs utvidede råd,
d) et medlem av Kommisjonen,
e) lederen for Den europeiske tilsynsmyndig
het (Den europeiske banktilsynsmyndighet),
f) lederen for Den europeiske tilsynsmyndig
het (Den europeiske tilsynsmyndighet for
forsikring og tjenestepensjoner),
g) lederen for Den europeiske tilsynsmyndig
het (Den europeiske verdipapir- og mar
kedstilsynsmyndighet),
h) lederen for Økonomi- og finanskomiteen,
i) lederen for Den rådgivende vitenskaps
komité,
j) lederen for Den rådgivende tekniske
komité.
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En ledig plass for et valgt medlem av styrings
komiteen skal besettes av et nytt medlem som
velges av styret.
2. ESRBs leder skal minst en gang hvert kvartal
innkalle til møte i styringskomiteen før hvert
møte i styret. ESRBs leder kan også innkalle til
møter ved behov.
Artikkel 12
Den rådgivende vitenskapskomité
1. Den rådgivende vitenskapskomité skal være
sammensatt av lederen for Den rådgivende
tekniske komité og 15 sakkyndige som repre
senterer et vidt spekter av ferdigheter og
erfaringer, og som er foreslått av styringsko
miteen og godkjent av styret for en mandatpe
riode på fire år, som kan fornyes. Kandida
tene skal ikke være medlemmer av de nasjo
nale tilsynsmyndighetene og skal velges på
grunnlag av sin generelle kompetanse og for
skjellige erfaring på akademiske fagområder
eller i andre sektorer, særlig i små og mel
lomstore bedrifter eller fagforeninger eller
som tilbydere eller forbrukere av finansielle
tjenester.
2. Lederen og de to nestlederne for Den råd
givende vitenskapskomité skal utnevnes av
styret etter forslag fra ESRBs leder, og hver
og en skal ha kompetanse og kunnskap på
høyt nivå, for eksempel i kraft av sin akade
miske bakgrunn innenfor bankvirksomhet,
verdipapirmarkeder eller forsikring og
tjenestepensjoner. Disse tre personene skal
lede Den rådgivende vitenskapskomité på
omgang.
3. Den rådgivende vitenskapskomité skal gi råd
og bistand til ESRB i samsvar med artikkel 4
nr. 5 på anmodning fra ESRBs leder.
4. ESRBs sekretariat skal bistå Den rådgivende
vitenskapskomité i dens arbeid, og sekretaria
tets leder skal delta på møtene.
5. Den rådgivende vitenskapskomité skal ved
behov på et tidlig tidspunkt holde samråd
med berørte parter som markedsdeltakere,
forbrukersammenslutninger og vitenskape
lig sakkyndige på en åpen og gjennomsiktig
måte, idet det tas hensyn til kravet om fortro
lighet.
6. Den rådgivende vitenskapskomité skal ha alle
de midler til rådighet som er nødvendige for at
den skal kunne utføre sine oppgaver.

Artikkel 13
Den rådgivende tekniske komité
1. Den rådgivende tekniske komité skal være
sammensatt av
a) en representant for hver nasjonal sentral
bank og en representant for ESB,
b) en representant per medlemsstat for ved
kommende nasjonale tilsynsmyndigheter i
samsvar med annet ledd,
c) en representant for Den europeiske tilsyns
myndighet (Den europeiske banktilsyns
myndighet),
d) en representant for Den europeiske tilsyns
myndighet (Den europeiske tilsynsmyndig
het for forsikring og tjenestepensjoner),
e) en representant for Den europeiske tilsyns
myndighet (Den europeiske verdipapir- og
markedstilsynsmyndighet),
f) to representanter for Kommisjonen,
g) en representant for Økonomi- og finans
komiteen og
h) en representant for Den rådgivende viten
skapskomité.
Tilsynsmyndighetene i hver medlemsstat skal
velge en representant til Den rådgivende tek
niske komité. Når det gjelder representanter
for de nasjonale tilsynsmyndighetene i henhold til nr. 1 bokstav b), skal representasjonen
gå på omgang avhengig av hvilket spørsmål
som behandles, med mindre en bestemt med
lemsstats vedkommende nasjonale myndig
heter har blitt enige om en felles representant.
2. Lederen for Den rådgivende tekniske komité
skal utnevnes av styret etter forslag fra ESRBs
leder.
3. Den rådgivende tekniske komité skal gi råd og
bistand til ESRB i samsvar med artikkel 4 nr. 5
på anmodning fra ESRBs leder.
4. ESRBs sekretariat skal bistå Den rådgivende
tekniske komité i dens arbeid, og sekretaria
tets leder skal delta på møtene.
5. Den rådgivende tekniske komité skal ha alle
de midler til rådighet som er nødvendige for at
den skal kunne utføre sine oppgaver.
Artikkel 14
Annen rådgivning
Ved utførelsen av oppgavene fastsatt i artikkel 3
nr. 2 skal ESRB ved behov innhente synspunkter
fra relevante berørte parter i privat sektor.

274

Prop. 100 S

2015–2016

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Kapittel III
Oppgaver
Artikkel 15
Innsamling og utveksling av opplysninger
1. ESRB skal gi de europeiske tilsynsmyndig
hetene de opplysningene om risikoer som er
nødvendige for at de skal kunne utføre sine
oppgaver.
2. De europeiske tilsynsmyndighetene, Det euro
peiske system av sentralbanker (ESSB), Kom
misjonen, de nasjonale tilsynsmyndighetene
og nasjonale statistikkmyndigheter skal sam
arbeide nært med ESRB og gi ESRB alle de
opplysningene som er nødvendige for at ESRB
skal kunne utføre sine oppgaver i samsvar
med Unionens regelverk.
3. Med forbehold for artikkel 36 nr. 2 i forord
ning (EU) nr. 1093/2010, i forordning (EU) nr.
1094/2010 og i forordning (EU) nr. 1095/2010
kan ESRB anmode om opplysninger fra de
europeiske tilsynsmyndighetene, som regel i
en summarisk eller sammenfattet form slik at
de enkelte finansinstitusjonene ikke kan iden
tifiseres.
4. Før ESRB anmoder om opplysninger i sam
svar med denne artikkel, skal det ta hensyn til
eksisterende statistikk som det europeiske sta
tistikksystem og ESSB har produsert, formid
let og utviklet.
5. Dersom de ønskede opplysningene ikke er til
gjengelige eller ikke stilles til rådighet til rett
tid, kan ESRB anmode om opplysninger fra
ESSB, nasjonale tilsynsmyndigheter eller
nasjonale statistikkmyndigheter. Dersom opp
lysningene fortsatt ikke er tilgjengelige, kan
ESRB anmode om dem fra den berørte med
lemsstat, uten at det berører Rådets, Kommi
sjonens (Eurostat), ESBs, Eurosystemets eller
ESSBs rettigheter innenfor statistikk og data
innsamling.
6. Dersom ESRB anmoder om opplysninger som
ikke foreligger i en summarisk eller sammen
fattet form, skal det i den begrunnede anmod
ningen forklares hvorfor data om den respek
tive enkelte finansinstitusjon anses for å være
systemrelevante og nødvendige i betraktning
av den aktuelle markedssituasjonen.
7. Før hver anmodning om opplysninger som
ikke foreligger i en summarisk eller sammen
fattet form, skal ESRB behørig rådføre seg
med den berørte europeiske tilsynsmyndig

heten for å sikre at anmodningen er begrunnet
og rimelig. Dersom den berørte europeiske til
synsmyndigheten ikke anser at anmodningen
er begrunnet og rimelig, skal den omgående
sende anmodningen tilbake til ESRB og be om
ytterligere begrunnelse. Etter at ESRB har
framlagt en slik ytterligere begrunnelse for
den berørte europeiske tilsynsmyndigheten,
skal mottakerne av anmodningen oversende
de ønskede opplysningene til ESRB, forutsatt
at mottakerne har lovlig tilgang til de relevante
opplysningene.
Artikkel 16
Varsler og anbefalinger
1. Dersom det avdekkes betydelige risikoer med
hensyn til å nå målet i artikkel 3 nr. 1, skal
ESRB utstede varsler og ved behov anbefalin
ger om utbedringstiltak, herunder eventuelt
om initiativer til regelverk.
2. Varsler og anbefalinger som ESRB utsteder i
samsvar med artikkel 3 nr. 2 bokstav c) og d,
kan være av generell eller særlig art og skal
rettes særskilt til Unionen som helhet, til en
eller flere medlemsstater, til en eller flere
europeiske tilsynsmyndigheter eller til en eller
flere nasjonale tilsynsmyndigheter. Dersom et
varsel eller en anbefaling er rettet til en eller
flere nasjonale tilsynsmyndigheter, skal den
eller de berørte medlemsstatene også under
rettes om dette. Anbefalinger skal inneholde
en nærmere angitt frist for politiske tiltak.
Anbefalinger kan også rettes til Kommisjonen
når det gjelder relevant unionsregelverk.
3. Samtidig som varslene og anbefalingene sen
des til mottakerne i samsvar med nr. 2, skal de
i samsvar med strenge fortrolighetsregler sen
des til Rådet og Kommisjonen og, dersom de
er rettet til en eller flere nasjonale tilsyns
myndigheter, til de europeiske tilsynsmyndig
hetene.
4. For å skape økt bevissthet om risikoene i Uni
onens økonomi og prioritere disse risikoene
skal ESRB i nært samarbeid med andre parter
i ESFS utarbeide et system med fargekoder
som tilsvarer situasjoner med forskjellige risi
konivåer.
Når kriteriene for denne klassifiseringen
er utarbeidet, skal ESRBs varsler og anbefa
linger fra tilfelle til tilfelle og dersom det er
hensiktsmessig, angi hvilken kategori risi
koen tilhører.
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Artikkel 17

Kapittel IV

Oppfølging av ESRBs anbefalinger

Sluttbestemmelser

1. Dersom en anbefaling i henhold til artikkel 3
nr. 2 bokstav d) er rettet til Kommisjonen, til
en eller flere medlemsstater, til en eller flere
europeiske tilsynsmyndigheter eller til en eller
flere nasjonale tilsynsmyndigheter, skal mot
takerne underrette ESRB og Rådet om hvilke
tiltak som er truffet som svar på anbefalingen,
og gi en behørig begrunnelse dersom de ikke
handler. Ved behov skal ESRB under overhol
delse av strenge fortrolighetsregler omgående
underrette de europeiske tilsynsmyndig
hetene om de mottatte svarene.
2. Dersom ESRB anser at dets anbefaling ikke
har blitt fulgt, eller at mottakerne ikke har gitt
en behørig begrunnelse for at de ikke har
handlet, skal ESRB under overholdelse av
strenge fortrolighetsregler underrette mot
takerne, Rådet og ved behov den berørte euro
peiske tilsynsmyndigheten.
3. Dersom ESRB har truffet en beslutning i henhold til nr. 2 om en anbefaling som er offentlig
gjort etter framgangsmåten i artikkel 18 nr. 1,
kan Europaparlamentet anmode ESRBs leder
om å framlegge beslutningen, og mottakerne
kan anmode om å få delta i en utveksling av
synspunkter.
Artikkel 18
Offentlige varsler og anbefalinger
1. Styret skal, etter å ha underrettet Rådet tids
nok til at det kan reagere, i hvert enkelt tilfelle
avgjøre om et varsel eller en anbefaling bør
offentliggjøres. Uten at det berører artikkel 10
nr. 3 skal det alltid være to tredeler av medlem
mene til stede ved beslutninger i styret i henhold til dette nummer.
2. Dersom styret beslutter å offentliggjøre et var
sel eller en anbefaling, skal det underrette
mottakerne på forhånd.
3. Mottakerne av varsler og anbefalinger som er
offentliggjort av ESRB, skal også ha rett til å
offentliggjøre sine synspunkter og argumenter
som et svar på dette.
4. Dersom styret beslutter ikke å offentliggjøre
et varsel eller en anbefaling, skal mottakerne
og, dersom det er relevant, Rådet og de euro
peiske tilsynsmyndighetene treffe alle nødven
dige tiltak for å sikre fortrolighet.

Artikkel 19
Ansvarlighet og rapporteringsplikt
1. Minst en gang i året, og oftere ved omfattende
problemer på finansmarkedene, skal ESRBs
leder inviteres til en årlig høring i Europaparla
mentet som en markering av offentliggjørin
gen av ESRBs årsberetning til Europaparla
mentet og Rådet. Høringen skal holdes atskilt
fra den monetære dialogen mellom Europapar
lamentet og ESBs leder.
2. Årsrapporten nevnt i nr. 1 skal inneholde den
informasjonen som styret beslutter å offentlig
gjøre i samsvar med artikkel 18. Årsrapporten
skal offentliggjøres.
3. På anmodning fra Europaparlamentet, Rådet
eller Kommisjonen skal ESRB også undersøke
særlige spørsmål.
4. Europaparlamentet kan anmode ESRBs leder
om å delta i en høring i Europaparlamentets
ansvarlige komiteer.
5. ESRBs leder skal minst to ganger i året, og
oftere dersom det anses som hensiktsmessig,
holde fortrolige muntlige drøftinger bak luk
kede dører med lederen og nestlederne i Euro
paparlamentets komité for monetære og øko
nomiske spørsmål om ESRBs pågående virk
somhet. Det skal inngås en avtale mellom
Europaparlamentet og ESRB om nærmere
regler for gjennomføringen av disse møtene
for å sikre full fortrolighet i samsvar med artik
kel 8. ESRB skal framlegge en kopi av avtalen
for Rådet.
Artikkel 20
Gjennomgåelse
Europaparlamentet og Rådet skal senest 17.
desember 2013 gjennomgå denne forordning på
grunnlag av en rapport fra Kommisjonen og skal,
etter å ha mottatt en uttalelse fra ESB og de euro
peiske tilsynsmyndighetene, avgjøre om ESRBs
oppgaver og organisering bør gjennomgås på
nytt.
De skal særlig gjennomgå de nærmere
reglene for utnevning eller valg av leder for ESRB.
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Artikkel 21

Utferdiget i Strasbourg, 24. november 2010.

Ikrafttredelse

For Europaparlamentet For Rådet

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Denne forordning er bindende i alle deler og
kommer direkte til anvendelse i alle medlems
stater.

J. BUZEK

O. CHASTEL

President

Formann
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Vedlegg 1

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 513/2011
av 11. mai 2011 om endring av forordning (EF) nr. 1060/2009
om kredittvurderingsbyråer
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 114,
under henvisning til forslag fra Europakommi
sjonen,
etter oversending av utkast til regelverksakt til
de nasjonale parlamentene,
under henvisning til uttalelse fra Den euro
peiske sentralbank1,
under henvisning til uttalelse fra Den euro
peiske økonomiske og sosiale komité2,
etter den ordinære regelverksprosessen3 og
ut fra følgende betraktninger:
1) I sluttrapporten som på oppdrag fra Kommi
sjonen ble utarbeidet av en høynivågruppe av
eksperter ledet av Jacques de Larosière, og
som ble offentliggjort 25. februar 2009, ble det
konkludert med at tilsynsrammen for finans
sektoren i Den europeiske union måtte styr
kes for å redusere risikoen for og alvorlige
virkninger av framtidige finanskriser. I rap
porten ble det anbefalt omfattende reformer
av tilsynsordningen. Ekspertgruppen konklu
derte også med at det bør opprettes et euro
peisk finanstilsynssystem (ESFS) bestående
av tre europeiske tilsynsmyndigheter, en for
banksektoren, en for forsikrings- og tjeneste
pensjonssektoren og en for verdipapir- og
markedssektoren, og anbefalte at det oppret
tes et europeisk råd for systemrisiko.
2) I sin melding av 4. mars 2009 om tiltak for ny
økonomisk oppgang i Europa foreslo Kommi
sjonen å framlegge utkast til regelverk for
opprettelse av ESFS, og i sin melding av 27.
mai 2009 om europeisk finanstilsyn beskrev
Kommisjonen nærmere hvordan strukturen i
1
2
3

EUT C 337 av 14.12.2010, s. 1.
EUT C 54 av 19.2.2011, s. 37.
Europaparlamentets holdning av 15. desember 2010 ennå
ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 11. april
2011.

3)

4)

5)

6)

4
5

et slikt nytt tilsynssystem vil kunne være, og
framhevet kredittvurderingsbyråenes sær
trekk.
Det europeiske råd anbefalte i sine konklusjo
ner av 19. juni 2009 at ESFS, som består av et
nettverk av nasjonale finanstilsyn som samar
beider med de tre nye europeiske tilsynsmyn
dighetene, ble opprettet. ESFS bør ta sikte på
å oppgradere kvaliteten og samsvaret i nasjo
nalt tilsyn, styrke tilsynet med konserner som
driver grensekryssende virksomhet, gjennom
opprettelsen av tilsynskollegier og innføre et
felles europeisk regelverk for alle finansmark
edsdeltakere i det indre marked. Det euro
peiske råd understreket at en europeisk verdi
papir- og markedstilsynsmyndighet bør ha
myndighet til å føre tilsyn med kredittvurde
ringsbyråer. Videre bør Kommisjonen
beholde sin myndighet til å håndheve trakta
tene, særlig avdeling VII kapittel 1 i traktaten
om Den europeiske unions virkemåte
(TEUV) om de felles reglene for konkur
ranse, i samsvar med gjennomføringsbestem
melsene for nevnte regler.
Ved europaparlaments- og rådsforordning
(EU) nr. 1095/20104 ble Den europeiske til
synsmyndighet (Den europeiske verdipapirog markedstilsynsmyndighet) (ESMA) opp
rettet.
ESMAs myndighetsområde bør være klart
avgrenset slik at deltakere på finansmarkedet
kan identifisere vedkommende myndighet på
kredittvurderingsbyråenes virksomhetsom
råde. ESMA bør ha alminnelig myndighet i
henhold til europaparlaments- og rådsforord
ning (EF) nr. 1060/20095 i spørsmål som gjel
der registrering av og løpende tilsyn med
registrerte kredittvurderingsbyråer.
ESMA bør ha eneansvar for registrering av og
tilsyn med kredittvurderingsbyråer i Unio
EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.
EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1.
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nen. Når ESMA delegerer særskilte oppgaver
til vedkommende myndigheter, bør ESMA
fortsatt ha det juridiske ansvaret. Vedkom
mende myndigheters ledere og øvrige perso
nale bør delta i beslutningsprosessen i ESMA
i samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010
som medlemmer av ESMAs organer, for
eksempel tilsynsstyret eller interne ekspert
grupper. ESMA bør ha enekompetanse til å
inngå samarbeidsavtaler om utveksling av
opplysninger med tilsynsmyndigheter i tred
jestater. I det omfang vedkommende myndig
heter deltar i beslutningsprosessen i ESMA,
eller når de utfører oppgaver på vegne av
ESMA, bør de være dekket av disse samar
beidsavtalene.
7) Gjennomsiktighet med hensyn til opplysnin
ger som utstederen av et kredittvurdert finan
sielt instrument gir til det utpekte kredittvur
deringsbyrået, kan ha stor potensiell mer
verdi for markedets virkemåte og investorver
net. Derfor bør det vurderes hvordan gjen
nomsiktigheten av opplysninger som danner
grunnlag for kredittvurderinger av alle finan
sielle instrumenter, best kan økes. For det
første vil offentliggjøring av disse opplysnin
gene til andre kredittvurderingsbyråer som er
registrert eller har tillatelse, sannsynligvis
øke konkurransen mellom kredittvurderings
byråer, ettersom dette særlig kan føre til et
økt antall vurderinger utstedt uoppfordret.
Utstedelse av slike vurderinger uoppfordret
bør fremme bruken av flere enn én vurdering
per finansielt instrument. Dette vil også sann
synligvis bidra til at eventuelle interessekon
flikter unngås, særlig når utsteder betaler, og
bør øke vurderingenes kvalitet. For det andre
kan offentliggjøring av disse opplysningene til
hele markedet også øke investorenes mulig
het til å utvikle sine egne risikoanalyser ved å
bygge sin aktsomhetsvurdering på disse til
leggsopplysningene. En slik offentliggjøring
kan også føre til mindre avhengighet av kre
dittvurderinger som utstedes av kredittvurde
ringsbyråer. For å nå disse grunnleggende
målene bør Kommisjonen vurdere disse
spørsmålene mer inngående ved å vurdere
hva som er et egnet omfang av denne opplys
ningsplikten, idet det tas hensyn til innvirk
ningen på lokale verdipapiriseringsmarke
der, ytterligere dialog med berørte parter,
overvåking av markedet og utvikling av regel
verk samt erfaringer fra andre jurisdiksjoner.
På grunnlag av denne vurderingen bør Kom
misjonen framlegge egnede forslag til regel

8)

9)

10)

11)

verk. Kommisjonens vurdering og forslag bør
gjøre det mulig å fastsette nye gjennomsiktig
hetskrav på den måten som best ivaretar
allmennhetens interesse og investorvernet.
Ettersom kredittvurderinger brukes i hele
Unionen, er det tradisjonelle skillet mellom
vedkommende myndighet i hjemstaten og
øvrige vedkommende myndigheter, og sam
ordning av tilsyn i kollegier, ikke den mest
egnede strukturen for tilsyn med kredittvur
deringsbyråer. Når ESMA er opprettet, er det
ikke lenger nødvendig å opprettholde en slik
struktur. Registreringsprosessen bør derfor
effektiviseres, og fristene bør forkortes tilsva
rende.
ESMA bør ha ansvar for registrering av og
løpende tilsyn med kredittvurderingsbyråer,
men bør ikke være ansvarlig for tilsyn med
brukere av kredittvurderinger. Vedkom
mende myndigheter som er utpekt i henhold
til det relevante sektorregelverket for tilsyn
med kredittinstitusjoner, verdipapirforetak,
forsikrings-, livsforsikrings- og gjenfor
sikringsforetak, foretak for kollektiv investe
ring i omsettelige verdipapirer (investerings
foretak), tjenestepensjonsforetak og alterna
tive investeringsfond, bør derfor fortsatt ha
ansvar for tilsynet med disse finansinstitusjo
nenes og andre enheters bruk av kredittvur
deringer, som det føres tilsyn med på nasjo
nalt plan i forbindelse med og med henblikk
på anvendelsen av andre direktiver om finan
sielle tjenester, og bruk av kredittvurderinger
i prospekter.
Det er behov for et effektivt verktøy for å fast
sette harmoniserte tekniske reguleringsstan
darder som letter den løpende anvendelsen av
forordning (EF) nr. 1060/2009 og sikrer ens
artede vilkår og tilstrekkelig vern for investo
rer og forbrukere i hele Unionen. ESMA er et
organ med høyt spesialisert sakkunnskap, og
det er derfor effektivt og hensiktsmessig å gi
denne myndigheten i oppgave å utarbeide
utkast til tekniske reguleringsstandarder.
I forbindelse med kredittvurderingsbyråer
bør ESMA framlegge for Kommisjonen
utkast til tekniske reguleringsstandarder
som gjelder de opplysningene et kredittvur
deringsbyrå skal gi i forbindelse med søkna
den om registrering, de opplysningene kre
dittvurderingsbyrået skal gi i søknaden om
tillatelse og for en vurdering av om det er
systemviktig for den finansielle stabiliteten
eller finansmarkedenes integritet, og fram
leggingen av de opplysningene, herunder
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struktur, format, metode og rapporteringspe
riode, som et kredittvurderingsbyrå skal gi i
forbindelse med vurderingen av om kre
dittvurderingsmetodene oppfyller kravene i
forordning (EF) nr. 1060/2009, samt innhol
det i og formatet for periodisk rapportering
av kredittvurderingsopplysninger som kre
dittvurderingsbyråene skal framlegge for
ESMA med sikte på løpende tilsyn. Kommi
sjonen bør godkjenne disse utkastene til tek
niske reguleringsstandarder i henhold til for
ordning (EU) nr. 1095/2010 for å gi dem bin
dende rettsvirkning. Ved utarbeidingen av
utkast til tekniske reguleringsstandarder bør
ESMA ta hensyn til og, dersom det er hen
siktsmessig og nødvendig, ajourføre de ret
ningslinjene som Komiteen av europeiske
verdipapirtilsyn allerede har utarbeidet med
hensyn til innholdet i forordning (EF) nr.
1060/2009.
12) På områder som ikke er omfattet av tekniske
reguleringsstandarder, bør ESMA ha myndig
het til å utstede og ajourføre ikke-bindende
retningslinjer som gjelder spørsmål om
anvendelsen av forordning (EF) nr. 1060/
2009.
13) For at ESMA skal kunne utføre sine opp
gaver på en effektiv måte, bør den gjennom
en enkel anmodning eller en beslutning
kunne kreve alle nødvendige opplysninger
fra kredittvurderingsbyråer, personer som
deltar i kredittvurderingsvirksomhet, kre
dittvurderte enheter og tilknyttede tredje
menn, tredjemenn som kredittvurderingsby
råene har utkontraktert visse driftsfunksjo
ner til, og personer som på annen nær og
vesentlig måte har forbindelse til eller er til
knyttet kredittvurderingsbyråer eller kre
dittvurderingsvirksomhet. Sistnevnte per
songruppe bør for eksempel omfatte det per
sonalet i et kredittvurderingsbyrå som ikke
deltar direkte i vurderingsvirksomhet, men
som gjennom sin funksjon i kredittvurde
ringsbyrået kan ha viktige opplysninger om
en bestemt sak. Foretak som har ytt tjenes
ter til kredittvurderingsbyråer, kan også
inngå i denne kategorien. Foretak som bru
ker kredittvurderinger, bør ikke inngå i
denne kategorien. Dersom ESMA ber om
slike opplysninger ved en enkel anmodning,
har mottakeren av anmodningen ikke plikt
til å framlegge opplysningene, men dersom
opplysningene gis frivillig, bør de ikke være
uriktige eller villedende. Slike opplysninger
bør framlegges omgående.

14) For å kunne utøve sin tilsynsmyndighet på en
effektiv måte bør ESMA ha mulighet til å
gjennomføre gransking og stedlig tilsyn.
15) Vedkommende myndigheter bør gi alle opp
lysninger som kreves i henhold til forordning
(EF) nr. 1060/2009, og bistå og samarbeide
med ESMA. ESMA og vedkommende
myndigheter skal også samarbeide nært med
vedkommende sektormyndigheter som har
ansvar for tilsynet med foretakene nevnt i
artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1060/
2009. ESMA bør kunne delegere særlige til
synsoppgaver til vedkommende myndighet i
en medlemsstat for eksempel når en tilsyns
oppgave krever kunnskap om og erfaring
med lokale forhold som det er lettere å finne
lokalt. Oppgaver som det bør være mulig å
delegere, omfatter gjennomføringen av sær
lige granskingsoppgaver og stedlig tilsyn. Før
oppgaver delegeres, bør ESMA rådspørre
den berørte vedkommende myndighet om de
nærmere vilkårene for slik delegering av opp
gaver, herunder omfanget av oppgaven som
skal delegeres, tidsplanen for utførelsen av
oppgaven samt oversending av nødvendige
opplysninger fra og til ESMA. ESMA bør
kompensere vedkommende myndigheter for
å utføre en delegert oppgave i samsvar med
en forordning om avgifter som Kommisjonen
skal vedta ved hjelp av en delegert rettsakt.
ESMA bør ikke kunne delegere myndighet til
å treffe beslutninger om registrering.
16) Det er nødvendig å sikre at vedkommende
myndigheter kan anmode ESMA om å under
søke om vilkårene for tilbakekalling av et kre
dittvurderingsbyrås registrering er oppfylt,
og anmode ESMA om midlertidig å oppheve
bruken av kredittvurderinger dersom et kre
dittvurderingsbyrå anses å overtre forordning
(EF) nr. 1060/2009 på en alvorlig og vedva
rende måte. ESMA bør vurdere slike anmod
ninger og treffe hensiktsmessige tiltak.
17) ESMA bør kunne ilegge tvangsmulkter for å
tvinge kredittvurderingsbyråer til å sørge for
at overtredelser opphører, til å gi fullstendige
opplysninger som ESMA har krevd, eller til å
underkaste seg en gransking eller stedlig til
syn.
18) ESMA bør også kunne ilegge kredittvurde
ringsbyråer overtredelsesgebyrer dersom
ESMA fastslår at de forsettlig eller uaktsomt
har overtrådt bestemmelsene i forordning nr.
1060/2009. Overtredelsesgebyrer som ileg
ges, bør stå i forhold til overtredelsenes alvor.
Overtredelser bør deles opp i forskjellige
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19)

20)

21)

22)

23)

24)

grupper som det bør fastsettes forskjellige
overtredelsesgebyrer for. For å beregne over
tredelsesgebyret for en bestemt overtredelse
bør ESMA bruke en totrinnsmetode der det
først fastsettes et grunnbeløp, som senere om
nødvendig justeres ved hjelp av visse koeffisi
enter. Grunnbeløpet bør fastsettes ved å ta
hensyn til det berørte kredittvurderingsbyrå
ets årsomsetning, og justeringene bør foretas
ved å øke eller minske grunnbeløpet ved hjelp
av de relevante koeffisientene i samsvar med
denne forordning.
I denne forordning fastsettes koeffisienter for
skjerpende og formildende omstendigheter
for å gi ESMA de nødvendige verktøyene til å
treffe beslutning om overtredelsesgebyrer
som står i forhold til alvorlighetsgraden av en
overtredelse som kredittvurderingsbyrået har
begått, idet det tas hensyn til omstendig
hetene rundt overtredelsen.
Før det treffer beslutning om å ilegge overtre
delsesgebyrer eller tvangsmulkter, bør
ESMA gi de personene saken gjelder, mulig
het til å bli hørt, slik at deres rett til forsvar
ivaretas.
Medlemsstatene bør fortsatt ha myndighet til å
fastsette og gjennomføre regler for sanksjoner
som får anvendelse ved overtredelse av finans
institusjoners og andre enheters forpliktelse til
å bruke kredittvurderinger til reguleringsfor
mål bare dersom disse er utstedt av kredittvur
deringsbyråer som er registrert i samsvar med
forordning (EF) nr. 1060/2009.
Denne forordning bør ikke skape presedens
for europeiske tilsynsmyndigheters ilegging
av finansielle eller ikke-finansielle sanksjoner
overfor deltakere på finansmarkedet eller
andre foretak i forbindelse med andre former
for virksomhet.
ESMA bør avstå fra å ilegge overtredelsesge
byrer eller tvangsmulkter dersom det alle
rede foreligger en frifinnelse eller en fellende
dom for identiske forhold eller forhold som i
det vesentlige er identiske, som er blitt retts
kraftig som følge av en straffesak i henhold til
nasjonal lovgivning.
ESMAs beslutninger om å ilegge overtredel
sesgebyrer og tvangsmulkter bør kunne
tvangsfullbyrdes, og tvangsfullbyrdelsen bør
følge gjeldende sivile rettergangsregler i den
stat på hvis territorium tvangsfullbyrdelsen
skjer. Sivile rettergangsregler bør ikke
omfatte strafferettslige rettergangsregler,
men bør kunne omfatte forvaltningsrettslige
rettergangsregler.

25) Dersom et kredittvurderingsbyrå begår en
overtredelse, bør ESMA ha myndighet til å
treffe en rekke tilsynstiltak, herunder, men
ikke begrenset til, å kreve at kredittvurderings
byrået bringer overtredelsen til opphør, midler
tidig å oppheve bruken av kredittvurderinger
til reguleringsformål, midlertidig å forby kre
dittvurderingsbyrået å utstede kredittvurderin
ger og, som en siste utvei, å tilbakekalle regi
streringen dersom kredittvurderingsbyrået i
alvorlig grad eller gjentatte ganger har over
trådt forordning (EF) nr. 1060/2009. ESMA
bør ved anvendelsen av tilsynstiltakene ta hensyn til overtredelsens art og alvor og overholde
forholdsmessighetsprinsippet. Før den treffer
beslutning om tilsynstiltak, bør ESMA gi de
personene saken gjelder, mulighet til å bli hørt,
slik at deres rett til forsvar ivaretas.
26) Denne forordning er forenlig med de grunn
leggende rettigheter og de prinsipper som er
anerkjent særlig i Den europeiske unions
pakt om grunnleggende rettigheter og i med
lemsstatenes forfatningsmessige tradisjoner.
Denne forordning bør derfor tolkes og anven
des i samsvar med disse rettighetene og prin
sippene, herunder dem som gjelder pressefri
het og ytringsfrihet i mediene samt retten til
tolking og oversetting for dem som ikke snak
ker eller forstår saksbehandlingsspråket, som
en del av den allmenne retten til rettferdig ret
tergang.
27) Av hensyn til rettssikkerheten er det hen
siktsmessig å fastsette klare overgangstiltak
for overføringen av saksmapper og arbeids
dokumenter fra vedkommende myndigheter
til ESMA.
28) En vedkommende myndighets registrering
av et kredittvurderingsbyrå bør være gyldig i
hele Unionen etter at tilsynsmyndighet er
overført fra vedkommende myndigheter til
ESMA.
29) Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta
delegerte rettsakter i samsvar med artikkel
290 i TEUV for, med sikte på å ta hensyn til
utviklingen i finansmarkedene, å fastsette
nærmere eller endre kriteriene for vurderin
gen av om tredjestaters rammeregler for
regulering og tilsyn er likeverdige, til å vedta
en forordning om avgifter og nærmere
bestemmelser om overtredelsesgebyrer og
tvangsmulkter, og til å endre vedleggene til
forordning (EF) nr. 1060/2009. Det er særlig
viktig at Kommisjonen holder hensiktsmes
sige samråd under sitt forberedende arbeid,
herunder på ekspertnivå.
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30) Kommisjonen bør ved forberedelse og utar
beiding av delegerte rettsakter sikre at opp
lysninger om relevante dokumenter i god tid
og løpende oversendes til Europaparlamentet
og Rådet.
31) Europaparlamentet og Rådet bør kunne gjøre
innsigelse mot en delegert rettsakt innen en
frist på tre måneder fra den dag underretnin
gen ble gitt. På Europaparlamentets eller
Rådets initiativ bør denne fristen kunne for
lenges med tre måneder når det gjelder
vesentlige problemområder. Europaparla
mentet og Rådet bør også ha mulighet til å
underrette de øvrige institusjonene om at de
ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. En slik
tidlig godkjenning av delegerte rettsakter er
særlig hensiktsmessig når frister skal over
holdes, for eksempel når den grunnleggende
rettsakten inneholder tidsplaner som Kommi
sjonen skal overholde når den vedtar dele
gerte rettsakter.
32) I erklæringen til artikkel 290 i traktaten om
Den europeiske unions virkemåte, som er
vedlegg til sluttakten fra regjeringskonferan
sen som vedtok Lisboa-traktaten, tok konfe
ransen til etterretning at Kommisjonen i sam
svar med sin faste praksis har til hensikt å
fortsette å rådspørre sakkyndige som utpekes
av medlemsstatene, når den utarbeider utkast
til delegerte rettsakter på området finansielle
tjenester.
33) Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF
av 24. oktober 1995 om vern av fysiske perso
ner i forbindelse med behandling av person
opplysninger og om fri utveksling av slike
opplysninger6 får anvendelse på behandling
av personopplysninger i henhold til forord
ning (EF) nr. 1060/2009.
34) Europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om vern av
fysiske personer i forbindelse med behand
ling av personopplysninger i Fellesskapets
institusjoner og organer og om fri utveksling
av slike opplysninger7 får anvendelse på
behandling av personopplysninger i henhold
til forordning (EF) nr. 1060/2009.
35) Ettersom målene for denne forordning, som
er å opprette en formålstjenlig og effektiv til
synsramme for kredittvurderingsbyråer ved å
gi én felles tilsynsmyndighet ansvar for tilsy
net med kredittvurderingsvirksomhet i Unio
nen, og dermed gi kredittvurderingsbyråene
6
7

EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.

ett felles kontaktpunkt og sikre ensartet
anvendelse av reglene for kredittvurderings
byråer, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av
medlemsstatene og derfor på grunn av den
felleseuropeiske strukturen og virkningen av
kredittvurderingsvirksomheten som det skal
føres tilsyn med, bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med
nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i
traktaten om Den europeiske union. I sam
svar med forholdsmessighetsprinsippet fast
satt i nevnte artikkel går denne forordning
ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå
disse målene.
36) Forordning (EF) nr. 1060/2009 bør derfor
endres –
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Endringer
I forordning (EF) nr. 1060/2009 gjøres følgende
endringer:
1) artikkel 3 nr. 1 skal nye bokstaver lyde:
«p) «vedkommende myndigheter» de myndig
hetene som hver medlemsstat har utpekt i
henhold til artikkel 22,
q) «sektorregelverk» unionsrettsaktene nevnt
i artikkel 4 nr. 1 første ledd,
r) «vedkommende sektormyndigheter» ved
kommende nasjonale myndigheter som er
utpekt i henhold til det relevante sektorre
gelverket for tilsyn med kredittinstitusjo
ner, verdipapirforetak, forsikrings-, livsfor
sikrings- og gjenforsikringsforetak, foretak
for kollektiv investering i omsettelige verdi
papirer (investeringsforetak), tjenestepen
sjonsforetak og alternative investerings
fond.»
2) I artikkel 4 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 skal første ledd lyde:
«1. Kredittinstitusjoner som definert i
direktiv 2006/48/EF, verdipapirforetak
som definert i direktiv 2004/39/EF, for
sikringsforetak som omfattes av første
rådsdirektiv 73/239/EØF av 24. juli
1973 om samordning av lover og for
skrifter om adgang til å starte og utøve
virksomhet innen direkte forsikring
med unntak av livsforsikring8, for
sikringsforetak som definert i europa
8
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parlaments- og rådsdirektiv 2002/83/
EF av 5. november 2002 om livsforsik
ring9, gjenforsikringsforetak som defi
nert i europaparlaments- og rådsdirek
tiv 2005/68/EF av 16. november 2005
om gjenforsikring10, investeringsfore
tak som definert i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009
om samordning av lover og forskrifter
om foretak for kollektiv investering i
omsettelige verdipapirer (investerings
foretak)11, tjenestepensjonsforetak som
definert i direktiv 2003/41/EF og alter
native investeringsfond kan bruke kre
dittvurderinger til reguleringsformål
bare dersom de er utstedt av kredittvur
deringsbyråer som er etablert i Unio
nen og registrert i samsvar med denne
forordning.
b) I nr. 3 gjøres følgende endringer:
i) bokstav b)-d) skal lyde:
«b)kredittvurderingsbyrået har kon
trollert og kan fortløpende doku
mentere overfor Den europeiske til
synsmyndighet (Den europeiske
verdipapir- og markedstilsynsmyn
dighet), opprettet ved europaparla
ments- og rådsforordning (EU) nr.
1095/201012 (ESMA), at den kre
dittvurderingsvirksomheten
som
utøves av kredittvurderingsbyrået i
en tredjestat, og som fører til utste
delse av de kredittvurderingene
som skal godkjennes, oppfyller krav
som er minst like strenge som kra
vene fastsatt i artikkel 6-12,
c) ESMA har ubegrenset mulighet til å
vurdere og overvåke om kredittvur
deringsbyrået som er etablert i tred
jestaten, oppfyller kravene i bokstav
b),
d) kredittvurderingsbyrået gjør på
anmodning tilgjengelig for ESMA
alle de opplysningene som er nød
vendige for at ESMA skal kunne føre
løpende tilsyn med oppfyllelsen av
kravene i denne forordning,
ii) bokstav h) skal lyde:
«h) det er innført en hensiktsmessig
samarbeidsavtale mellom ESMA og
9
10
11
12
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den relevante tilsynsmyndighet for
kredittvurderingsbyrået som er eta
blert i en tredjestat. ESMA skal
sikre at en slik samarbeidsavtale
minst angir
i) ordningen for utveksling av opp
lysninger mellom ESMA og den
relevante tilsynsmyndighet for
kredittvurderingsbyrået som er
etablert i en tredjestat, og
ii) framgangsmåtene for samord
ning av tilsynsvirksomheten, slik
at ESMA løpende kan overvåke
kredittvurderingsvirksomheten
som fører til utstedelsen av den
godkjente kredittvurderingen.»
3) I artikkel 5 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 2 skal lyde:
«2. Kredittvurderingsbyrået nevnt i nr. 1
kan søke om tillatelse. Søknaden skal
framlegges for ESMA i samsvar med de
relevante bestemmelsene i artikkel 15.»
b) I nr. 3 skal første ledd lyde:
«3. ESMA skal behandle og ta stilling til
søknaden om tillatelse i samsvar med
framgangsmåten i artikkel 16. Beslut
ningen om tillatelse skal bygge på krite
riene i bokstav a)–d) i nr. 1 i denne
artikkel.»
c) Nr. 4 skal lyde:
«4. Kredittvurderingsbyrået nevnt i nr. 1
kan også søke om å bli unntatt
a) på individuelt grunnlag fra plikten til
å oppfylle noen eller samtlige krav i
vedlegg I avsnitt A og artikkel 7
nr. 4 dersom det kan vise at kravene
ikke står i forhold til virksomhetens
art, størrelse og kompleksitet og til
arten og omfanget av byråets utste
delse av kredittvurderinger,
b) fra kravet om fysisk tilstedeværelse i
Unionen dersom et slikt krav vil
være for tyngende og ikke stå i forhold til virksomhetens art, størrelse
og kompleksitet og til arten og
omfanget av byråets utstedelse av
kredittvurderinger.
En søknad om unntak i henhold til første
ledd bokstav a) eller b) skal kredittvurde
ringsbyrået framlegge sammen med søkna
den om tillatelse. Ved vurdering av en slik
søknad skal ESMA ta hensyn til størrelsen
på kredittvurderingsbyrået nevnt i nr. 1,
samtidig som tas hensyn til virksomhetens
art, størrelse og kompleksitet og til arten
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og omfanget av byråets utstedelse av kre
dittvurderinger, samt til virkningen av kre
dittvurderingsbyråets utstedte kredittvur
deringer på finansmarkedenes stabilitet og
integritet i en eller flere medlemsstater. På
grunnlag av disse vurderingene kan ESMA
gi kredittvurderingsbyrået nevnt i nr. 1 et
slikt unntak.»
d) Nr. 5 oppheves.
e) I nr. 6 skal tredje ledd lyde:
«For å ta hensyn til utviklingen i finans
markedene skal Kommisjonen gjennom
delegerte rettsakter i samsvar med artikkel
38a og med forbehold for vilkårene i artik
kel 38b og 38c, vedta tiltak for å fastsette
nærmere eller endre kriteriene i annet ledd
bokstav a)-c) i dette nummer.»
f) Nr. 7 og 8 skal lyde:
«7. ESMA skal opprette samarbeidsavtaler
med de relevante tilsynsmyndigheter i
tredjestater hvis rettslige og tilsynsmes
sige rammer er ansett for å være like
verdige med denne forordning i sam
svar med nr. 6. Avtalene skal minst angi
a) ordningen for utveksling av opplys
ninger mellom ESMA og de rele
vante tilsynsmyndigheter i de
berørte tredjestater, og
b) framgangsmåtene for samordning
av tilsynsvirksomheten.
8. Artikkel 20 og 24 får anvendelse mutatis
mutandis på kredittvurderingsbyråer
med tillatelse og kredittvurderinger de
har utstedt.»
4) I artikkel 6 nr. 3 gjøres følgende endringer:
a) I første ledd skal innledende tekst lyde:
«3. På anmodning fra et kredittvurderings
byrå kan ESMA unnta et kredittvurde
ringsbyrå fra plikten til å oppfylle kra
vene i vedlegg I avsnitt A nr. 2, 5 og 6 og
artikkel 7 nr. 4 dersom kredittvurde
ringsbyrået kan vise at kravene ikke
står i forhold til virksomhetens art, stør
relse og kompleksitet og til arten og
omfanget av byråets utstedelse av kre
dittvurderinger, og at».
b) Annet ledd skal lyde:
«Dersom det dreier seg om en gruppe
av kredittvurderingsbyråer, skal ESMA
sikre at minst ett av kredittvurderingsbyrå
ene i gruppen ikke er unntatt fra å oppfylle
kravene i vedlegg I avsnitt A nr. 2, 5 og 6 og
artikkel 7 nr. 4.»

5) Artikkel 9 skal lyde:
«Artikkel 9
Utkontraktering
Utkontraktering av viktige driftsfunksjoner
skal ikke skje på en slik måte at det vesentlig
forringer kvaliteten på kredittvurderingsbyrå
ets internkontroll og ESMAs mulighet til å
kontrollere at kredittvurderingsbyrået oppfyl
ler alle sine forpliktelser i henhold til denne
forordning.»
6) I artikkel 10 skal nr. 6 lyde:
«6. Et kredittvurderingsbyrå skal ikke bruke
navnet ESMA på en slik måte at det angir
eller antyder at ESMA eller en vedkom
mende myndighet støtter eller godkjenner
kredittvurderingsbyråets kredittvurderin
ger eller kredittvurderingsvirksomhet.»
7) I artikkel 11 skal nr. 2 og 3 lyde:
«2. Et kredittvurderingsbyrå skal gjøre tilgjen
gelig i et sentralt datalager opprettet av
ESMA opplysninger om byråets tidligere
resultater, herunder hvor ofte vurderin
gene er blitt endret, og opplysninger om tid
ligere utstedte kredittvurderinger og
endringer av dem. Et kredittvurderings
byrå skal gi opplysninger til datalageret i en
standardisert form fastsatt av ESMA.
ESMA skal gjøre opplysningene tilgjenge
lige for offentligheten og hvert år offentlig
gjøre et sammendrag av de viktigste
utviklingstrekkene.
3. Et kredittvurderingsbyrå skal senest 31.
mars hvert år gi ESMA opplysninger om de
forhold som angis i vedlegg I avsnitt E
del II nr. 2.»
8) I artikkel 14 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 2 skal lyde:
«2. Registreringen skal gjelde hele Unio
nens territorium så snart beslutningen
om registrering som er truffet av ESMA
som omhandlet i artikkel 16 nr. 3 eller
artikkel 17 nr. 3, har trådt i kraft.»
b) I nr. 3 skal annet ledd lyde:
«Et kredittvurderingsbyrå skal uten
unødig opphold underrette ESMA om alle
vesentlige endringer i vilkårene for første
gangsregistrering, herunder etablering
eller avvikling av en filial innenfor Unio
nen.»
c) Nr. 4 og 5 skal lyde:
«4. Uten at det berører artikkel 16 eller 17,
skal ESMA registrere kredittvurde
ringsbyrået dersom den på grunnlag av
søknadsbehandlingen anser at kre
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dittvurderingsbyrået oppfyller vilkårene
for utstedelse av kredittvurderinger
som fastsatt i denne forordning, idet det
tas hensyn til artikkel 4 og 6.
5. ESMA skal ikke innføre andre registre
ringskrav enn dem som er fastsatt i
denne forordning.»
9) Artikkel 15-21 skal lyde:
«Artikkel 15
Søknad om registrering
1. Kredittvurderingsbyrået skal inngi en søk
nad om registrering til ESMA. Søknaden
skal inneholde opplysninger om forholdene
angitt i vedlegg II.
2. Når en gruppe av kredittvurderingsbyråer
søker om registrering, skal medlemmene
av gruppen gi et av medlemmene fullmakt
til å inngi alle søknadene til ESMA på vegne
av gruppen. Kredittvurderingsbyrået som
har fått fullmakten, skal gi opplysninger om
forholdene angitt i vedlegg II for samtlige
medlemmer av gruppen.
3. Et kredittvurderingsbyrå skal inngi sin søk
nad på et av EU-institusjonenes offisielle
språk. Bestemmelsene i forordning nr. 1 av
15. april 1958 om fastsettelse av reglene for
bruk av språk for Det europeiske økono
miske fellesskap13 får anvendelse mutatis
mutandis på all annen kommunikasjon mel
lom ESMA og kredittvurderingsbyråene og
deres personale.
4. Innen 20 virkedager etter mottak av søkna
den skal ESMA vurdere om søknaden er
fullstendig. Dersom søknaden ikke er full
stendig, skal ESMA fastsette en frist for når
kredittvurderingsbyrået som inngir søk
nad, skal framlegge tilleggsopplysninger.
Når ESMA har fastslått at søknaden er
fullstendig, skal den underrette kredittvur
deringsbyrået om dette.
Artikkel 16
ESMAs behandling av en søknad om
registrering fra et kredittvurderingsbyrå
1. Innen 45 virkedager etter underretningen
nevnt i artikkel 15 nr. 4 annet ledd skal
ESMA behandle søknaden om registrering
fra et kredittvurderingsbyrå på grunnlag av
13
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byråets oppfyllelse av vilkårene fastsatt i
denne forordning.
2. ESMA kan forlenge behandlingsfristen
med 15 virkedager, særlig dersom kre
dittvurderingsbyrået
a) overveier å godkjenne kredittvurderin
ger som nevnt i artikkel 4 nr. 3,
b) overveier å bruke utkontraktering eller
c) anmoder om unntak fra plikten til å opp
fylle kravene i samsvar med artikkel 6
nr. 3.
3. Innen 45 virkedager etter underretningen
nevnt i artikkel 15 nr. 4 annet ledd, eller
innen 60 virkedager etter underretningen
dersom nr. 2 i denne artikkel får anven
delse, skal ESMA vedta en fullstendig
begrunnet beslutning om å registrere eller
om å avslå registrering.
4. ESMAs beslutning i henhold til nr. 3 får
virkning den femte virkedag etter at den ble
vedtatt.
Artikkel 17
ESMAs behandling av søknader om
registrering fra en gruppe av
kredittvurderingsbyråer
1. Innen 55 virkedager etter underretningen
nevnt i artikkel 15 nr. 4 annet ledd skal
ESMA behandle søknadene om registre
ring fra en gruppe av kredittvurderings
byråer på grunnlag av byråenes oppfyllelse
av vilkårene fastsatt i denne forordning.
2. ESMA kan forlenge behandlingsfristen
med 15 virkedager, særlig dersom noen av
kredittvurderingsbyråene i gruppen
a) overveier å godkjenne kredittvurderin
ger som nevnt i artikkel 4 nr. 3,
b) overveier å bruke utkontraktering eller
c) anmoder om unntak fra plikten til å opp
fylle kravene i samsvar med artikkel 6
nr. 3.
3. Innen 55 virkedager etter underretningen
nevnt i artikkel 15 nr. 4 annet ledd, eller
innen 70 virkedager etter underretningen
dersom nr. 2 i denne artikkel får anven
delse, skal ESMA vedta en fullstendig
begrunnet beslutning om å registrere eller
om å avslå å registrering for hvert kre
dittvurderingsbyrå i gruppen.
4. ESMAs beslutning i henhold til nr. 3 får
virkning den femte virkedag etter at den ble
vedtatt.
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Artikkel 18
Underretning om en beslutning om
registrering, avslag på registrering eller
tilbakekalling av registrering, og
offentliggjøring av listen over
kredittvurderingsbyråer
1. Innen fem virkedager etter vedtakelsen av
en beslutning i henhold til artikkel 16, 17
eller 20 skal ESMA underrette det berørte
kredittvurderingsbyrået om beslutningen.
Dersom ESMA avslår å registrere kre
dittvurderingsbyrået eller tilbakekaller kre
dittvurderingsbyråets registrering, skal
beslutningen inneholde en fullstendig
begrunnelse.
2. ESMA skal underrette Kommisjonen, Den
europeiske tilsynsmyndighet (Den euro
peiske banktilsynsmyndighet), opprettet
ved europaparlaments- og rådsforordning
(EU) nr. 1093/201014 (EBA), Den euro
peiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
tilsynsmyndighet for forsikring og tjeneste
pensjoner), opprettet ved europaparla
ments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/
201015 (EIOPA), vedkommende myndig
heter og vedkommende sektormyndig
heter om alle beslutninger som treffes i
henhold til artikkel 16, 17 eller 20.
3. ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre en
liste over kredittvurderingsbyråer som er
registrert i samsvar med denne forordning.
Listen skal ajourføres innen fem virkedager
etter vedtakelsen av en beslutning i henhold til artikkel 16, 17 eller 20. Kommisjo
nen skal offentliggjøre den ajourførte listen
i Den europeiske unions tidende innen 30
dager etter ajourføringen.
Artikkel 19
Registrerings- og tilsynsavgifter
1. ESMA skal innkreve avgifter fra kredittvur
deringsbyråene i samsvar med denne for
ordning og forordningen om avgifter nevnt
i nr. 2. Disse avgiftene skal fullt ut dekke
ESMAs nødvendige kostnader i forbindelse
med registrering av og tilsyn med kre
dittvurderingsbyråer og godtgjøring av
kostnader som vedkommende myndig
heter kan pådra seg når de utfører opp
gaver i henhold til denne forordning, særlig
14
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som resultat av en delegering av oppgaver i
samsvar med artikkel 30.
2. Kommisjonen skal vedta en forordning om
avgifter. Forordningen skal fastsette særlig
hvilke avgifter som skal betales, i hvilke til
feller de skal betales, hvor store avgiftsbelø
pene skal være, hvordan de skal betales og
hvordan ESMA skal gi vedkommende
myndigheter godtgjøring for eventuelle
kostnader de kan pådra seg når de utfører
oppgaver i henhold til denne forordning,
særlig som resultat av en delegering av opp
gaver i samsvar med artikkel 30.
Beløpet for den avgiften som pålegges
et kredittvurderingsbyrå, skal dekke alle
administrasjonskostnader og stå i forhold
til det berørte kredittvurderingsbyråets
omsetning.
Kommisjonen skal vedta forordningen
om avgifter nevnt i første ledd gjennom en
delegert rettsakt i samsvar med artikkel
38a og med forbehold for vilkårene i artik
kel 38b og 38c.
Artikkel 20
Tilbakekalling av registrering
1. Uten at det berører artikkel 24, skal ESMA
tilbakekalle et kredittvurderingsbyrås
registrering dersom kredittvurderingsby
rået
a) gir uttrykkelig avkall på registreringen
eller ikke har utstedt noen kredittvurde
ringer i de siste seks månedene,
b) har fått registreringen på grunnlag av
uriktige opplysninger eller andre ure
gelmessigheter, eller
c) ikke lenger oppfyller vilkårene som
gjaldt for registreringen.
2. Dersom vedkommende myndighet i en
medlemsstat
der
kredittvurderinger
utstedt av det berørte kredittvurderings
byrået brukes, anser at et av vilkårene
nevnt i nr. 1 er oppfylt, kan den anmode
ESMA om å undersøke om vilkårene for til
bakekalling av det berørte byråets registre
ring er oppfylt. Dersom ESMA beslutter
ikke å tilbakekalle det berørte kredittvurde
ringsbyråets registrering, skal den gi en
fullstendig begrunnelse.
3. Beslutningen om å tilbakekalle registrerin
gen får øyeblikkelig virkning i hele Unio
nen med forbehold for overgangsperioden
for bruk av kredittvurderinger nevnt i
artikkel 24 nr. 4.
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Kapittel II
ESMAs TILSYN
Artikkel 21
ESMA
1. Uten at det berører artikkel 25a, skal ESMA
sikre at denne forordning anvendes.
2. I samsvar med artikkel 16 i forordning
(EU) nr. 1095/2010 skal ESMA utstede og
ajourføre retningslinjer for samarbeidet
mellom ESMA, vedkommende myndig
heter og vedkommende sektormyndig
heter med henblikk på denne forordning og
det relevante sektorregelverket, herunder
framgangsmåtene og de nærmere vilkå
rene for delegering av oppgaver.
3. I samsvar med artikkel 16 i forordning
(EU) nr. 1095/2010 skal ESMA, i samar
beid med EBA og EIOPA, innen 7. juni 2011
utstede og ajourføre retningslinjer for
anvendelsen av godkjenningsordningen i
henhold til artikkel 4 nr. 3 i denne forord
ning.
4. Innen 2. januar 2012 skal ESMA framlegge
utkast til tekniske reguleringsstandarder
for Kommisjonen i samsvar med artikkel 10
i forordning (EU) nr. 1095/2010, om
a) de opplysningene et kredittvurderings
byrå skal gi i forbindelse med søknaden
om registrering i henhold til vedlegg II,
b) de opplysningene som kredittvurde
ringsbyrået skal gi i forbindelse med
søknaden om tillatelse og i forbindelse
med vurderingen av byråets systemvik
tighet for finansmarkedenes stabilitet
eller integritet nevnt i artikkel 5,
c) felles standarder for framleggingen av
de opplysningene, herunder struktur,
format, metode og rapporteringsperi
ode, som kredittvurderingsbyråer skal
offentliggjøre i samsvar med artikkel 11
nr. 2 og vedlegg I avsnitt E del II nr. 1,
d) vurderingen av om kredittvurde
ringsmetoder oppfyller kravene i
artikkel 8 nr. 3,
e) innholdet i og formatet for kredittvurde
ringsbyråers periodiske rapportering av
kredittvurderingsopplysninger for at
ESMA skal kunne føre løpende tilsyn.
5. ESMA skal hvert år, og første gang senest
1. januar 2012, offentliggjøre en rapport om
anvendelsen av denne forordning. Rappor
ten skal særlig inneholde en vurdering av
hvordan kredittvurderingsbyråene som er

registrert i samsvar med denne forordning,
gjennomfører vedlegg I.
6. ESMA skal hvert år framlegge for Europa
parlamentet, Rådet og Kommisjonen en
rapport om tilsynstiltak som er truffet og
sanksjoner som er ilagt av ESMA i henhold
til denne forordning, herunder overtredel
sesgebyrer og tvangsmulkter.
7. ESMA skal samarbeide med EBA og
EIOPA når den utfører sine oppgaver, og
skal rådspørre EBA og EIOPA før den
utsteder og ajourfører retningslinjer og
framlegger utkast til tekniske regulerings
standarder nevnt i nr. 2-4.
10) Ny artikkel skal lyde:
«Artikkel 22a
Undersøkelse av om forpliktelsen til
etterkontroll overholdes
1. I forbindelse med sitt løpende tilsyn med
kredittvurderingsbyråer som er registrert i
henhold til denne forordning, skal ESMA
regelmessig undersøke om artikkel 8 nr. 3
overholdes.
2. Uten at det berører artikkel 23, skal ESMA
også i forbindelse med undersøkelsen
nevnt i nr. 1 gjøre følgende:
a) kontrollere kredittvurderingsbyråenes
utførelse av etterkontroll,
b) analysere resultatene av etterkontrol
len, og
c) kontrollere at kredittvurderingsbyrå
ene har innført prosesser for å ta hensyn til resultatene av etterkontrollen i
sine vurderingsmetoder.»
11) Artikkel 23-27 skal lyde:
«Artikkel 23
Ingen inngripen i innholdet i
kredittvurderinger eller
kredittvurderingsmetodene
Når de utfører sine oppgaver i henhold til
denne forordning, skal verken ESMA, Kommi
sjonen eller offentlige myndigheter i medlems
statene gripe inn i innholdet i kredittvurderin
ger eller kredittvurderingsmetodene.
Artikkel 23a
Utøvelse av den myndighet som er
omhandlet i artikkel 23b-23d
Den myndighet som i henhold til artikkel 23b
23d er gitt ESMA, en tjenestemann eller en
annen person med fullmakt fra ESMA, skal
ikke anvendes til å kreve offentliggjøring av
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opplysninger eller dokumenter som er under
lagt taushetsplikt.
Artikkel 23b
Anmodning om opplysninger
1. For at ESMA skal kunne utføre sine opp
gaver i henhold til denne forordning, kan
den gjennom en enkel anmodning eller en
beslutning kreve alle nødvendige opplys
ninger fra kredittvurderingsbyråer, perso
ner som deltar i kredittvurderingsvirksom
het, kredittvurderte enheter og tilknyttede
tredjemenn, tredjemenn som kredittvurde
ringsbyråene har utkontraktert visse drifts
funksjoner eller oppgaver til, og personer
som på annen nær og vesentlig måte har
forbindelse til eller er tilknyttet kredittvur
deringsbyråer eller kredittvurderingsvirk
somhet.
2. Når ESMA sender en enkel anmodning om
opplysninger i henhold til nr. 1, skal ESMA
a) vise til denne artikkel som rettslig
grunnlag for sin anmodning,
b) angi formålet med anmodningen,
c) angi nærmere hvilke opplysninger som
kreves,
d) fastsette en frist for når opplysningene
skal gis,
e) underrette den person som anmodes
om opplysningene, om at vedkom
mende ikke er forpliktet til å gi opplys
ningene, men at de opplysningene som
gis frivillig som svar på anmodningen,
ikke må være uriktige eller villedende,
f) angi de overtredelsesgebyrene som er
fastsatt i artikkel 36a, sammenholdt
med vedlegg III avsnitt II nr. 7, dersom
svarene på spørsmålene er uriktige eller
villedende.
3. Når ESMA ved en beslutning anmoder om
opplysninger i henhold til nr. 1, skal ESMA
a) vise til denne artikkel som rettslig
grunnlag for sin anmodning,
b) angi formålet med anmodningen,
c) angi nærmere hvilke opplysninger som
kreves,
d) fastsette en frist for når opplysningene
skal gis,
e) angi de tvangsmulktene som er fastsatt
i artikkel 36b, når de ønskede opplys
ningene er ufullstendige,
f) angi de overtredelsesgebyrene som er
fastsatt i artikkel 36a, sammenholdt
med vedlegg III avsnitt II nr. 7, dersom

svarene på spørsmålene er uriktige eller
villedende, og
g) opplyse om retten til å anke beslutnin
gen inn for klageinstansen og til å
bringe beslutningen inn for Den euro
peiske unions domstol i samsvar med
artikkel 60 og 61 i forordning (EU) nr.
1095/2010.
4. De personene som er omhandlet i nr. 1,
eller deres representanter, og, når det gjel
der juridiske personer eller sammenslut
ninger som ikke er juridiske personer, de
personene som i henhold til lov eller ved
tekter har fullmakt til å representere dem,
skal gi de ønskede opplysningene. Advoka
ter med behørig fullmakt kan gi opplysnin
gene på vegne av sine klienter. Klientene
har det fulle ansvar dersom opplysningene
som gis, er ufullstendige, uriktige eller ville
dende.
5. ESMA skal omgående oversende en kopi av
den enkle anmodningen eller av sin beslut
ning til vedkommende myndighet i den
medlemsstat der personene omhandlet i nr.
1 som er berørt av anmodningen om opp
lysninger, er bosatt eller etablert.
Artikkel 23c
Generell gransking
1. For å utføre sine oppgaver i henhold til
denne forordning kan ESMA gjennomføre
nødvendig gransking av personene
omhandlet i artikkel 23b nr. 1. For det for
mål skal tjenestemenn og andre personer
med fullmakt fra ESMA ha myndighet til å
a) undersøke alle registre, data, fram
gangsmåter og alt annet materiale som
har betydning for utførelsen av ESMAs
oppgaver, uansett hvilket medium de er
lagret på,
b) ta eller skaffe bekreftede kopier av eller
utdrag fra slike registre, data, fram
gangsmåter og annet materiale,
c) innkalle personer som omhandlet i
artikkel 23b nr. 1 eller deres represen
tanter eller personale, og be dem om
muntlige eller skriftlige forklaringer på
forhold eller dokumenter som berører
gjenstanden for og formålet med til
synet, samt registrere svarene,
d) høre enhver fysisk eller juridisk person
som går med på å bli spurt, for å samle
inn opplysninger om gjenstanden for
granskingen,
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2.

3.

4.

5.

6.

e) anmode om opplysninger om tele- og
datatrafikk.
De tjenestemenn og andre personer som
har fullmakt fra ESMA til å gjennomføre
granskingene nevnt i nr. 1, skal utøve sin
myndighet mot framvisning av en skriftlig
tillatelse med nærmere opplysninger om
gjenstanden for og formålet med granskin
gen. I tillatelsen skal det også opplyses om
tvangsmulktene omhandlet i artikkel 36b
som får anvendelse dersom de registrene,
dataene, framgangsmåtene eller ethvert
annet materiale som kreves, ikke skaffes til
veie eller er ufullstendige, eller svarene på
spørsmål som er stilt til personene omhand
let i artikkel 23b nr. 1, ikke gis eller er ufull
stendige, og de overtredelsesgebyrene
som er fastsatt i artikkel 36a, sammenholdt
med vedlegg III avsnitt II nr. 8, som får
anvendelse dersom svarene på spørsmå
lene som er stilt til personene omhandlet i
artikkel 23b nr. 1, er uriktige eller ville
dende.
Personene omhandlet i artikkel 23b nr. 1
skal underkaste seg de granskingene som
iverksettes på grunnlag av en beslutning
truffet av ESMA. Beslutningen skal angi
granskingens gjenstand og formål, de
tvangsmulktene som er fastsatt i artikkel
36b, klageadgangen i henhold til forord
ning (EU) nr. 1095/2010 samt retten til å
bringe beslutningen inn for Den euro
peiske unions domstol.
I god tid før granskingen foretas skal
ESMA underrette vedkommende myndig
het i medlemsstaten der granskingen skal
gjennomføres, om granskingen og om iden
titeten til de personene som har fullmakt til
å gjennomføre den. Tjenestemenn hos ved
kommende myndighet skal på anmodning
fra ESMA bistå disse personene med full
makt med å utføre sine oppgaver. Tjenes
temenn hos vedkommende myndighet kan
også på anmodning delta i granskingene.
Dersom en anmodning om opplysninger
om tele- eller datatrafikk i henhold til nr. 1
bokstav e) krever tillatelse fra en rettsmyn
dighet i samsvar med nasjonale regler, skal
det søkes om slik tillatelse. Det kan også
søkes om slik tillatelse som et forebyg
gende tiltak.
Når det søkes om tillatelse som nevnt i nr.
5, skal den nasjonale rettsmyndighet kon
trollere om ESMAs beslutning er ekte og at
de planlagte tvangsmidlene verken er vil

kårlige eller går for langt i forhold til gjen
standen for granskingene. Ved kontrollen
av om tvangsmidlene står i forhold til for
målet, kan den nasjonale rettsmyndighet be
ESMA om nærmere forklaringer, særlig om
grunnene til ESMAs mistanke om at denne
forordning er overtrådt samt hvor alvorlig
den antatte overtredelsen er og på hvilken
måte den person som er gjenstand for
tvangsmidlene, er innblandet. Den nasjo
nale rettsmyndighet skal imidlertid ikke
vurdere nødvendigheten av granskingen på
nytt eller kreve å få tilgang til opplysnin
gene i ESMAs saksmappe. Lovligheten av
ESMAs beslutning kan innklages bare for
Den europeiske unions domstol etter fram
gangsmåten fastsatt i forordning (EU) nr.
1095/2010.
Artikkel 23d
Stedlig tilsyn
1. For å utføre sine oppgaver i henhold til
denne forordning kan ESMA gjennomføre
alt nødvendig stedlig tilsyn i forretningslo
kalene som tilhører de juridiske personene
omhandlet i artikkel 23b nr. 1. Dersom det
er nødvendig for å utføre tilsynet på en rik
tig og effektiv måte, kan ESMA gjennom
føre stedlig tilsyn uten forhåndsvarsel.
2. Tjenestemenn og andre personer som
ESMA har gitt fullmakt til å utføre stedlig
tilsyn, skal ha tilgang til alle forretnings
lokaler og arealer som tilhører de juridiske
personene som er gjenstand for ESMAs
beslutning om gransking, og skal ha all den
myndighet som er fastsatt i artikkel 23c nr.
1. De skal også ha myndighet til å forsegle
alle forretningslokaler og bøker eller regis
tre i det tidsrom og i det omfang det er nød
vendig for tilsynet.
3. Tjenestemenn og andre personer som har
fullmakt fra ESMA til å utføre stedlig tilsyn,
skal utøve sin myndighet mot framvisning
av en skriftlig tillatelse med nærmere opp
lysninger om gjenstanden for og formålet
med tilsynet og om tvangsmulktene
omhandlet i artikkel 36b som får anven
delse dersom de berørte personene ikke
underkaster seg tilsynet. I god tid før tilsy
net skal ESMA underrette vedkommende
myndighet i den medlemsstat der tilsynet
skal utføres.
4. De personene som er omhandlet i artikkel
23b nr. 1, skal underkaste seg det stedlige
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5.

6.

7.

8.

9.

tilsynet som ESMA har beordret ved beslut
ning. Beslutningen skal angi tilsynets gjen
stand og formål, fastsette datoen da det skal
innledes og angi de tvangsmulktene som er
fastsatt i artikkel 36b, klageadgangen i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010 samt
retten til å bringe beslutningen inn for Den
europeiske unions domstol. ESMA skal
treffe slike beslutninger etter å ha rådspurt
vedkommende myndighet i den medlems
stat der tilsynet skal utføres.
Tjenestemenn fra og personer som har full
makt fra eller er utpekt av vedkommende
myndighet i den medlemsstat der tilsynet
skal utføres, skal på anmodning fra ESMA
aktivt bistå tjenestemennene og andre per
soner som har fullmakt fra ESMA. For dette
formål skal de ha den myndighet som er
fastsatt i nr. 2. Tjenestemenn hos vedkom
mende myndighet i den berørte medlems
stat kan på anmodning også delta i det sted
lige tilsynet.
ESMA kan også kreve at vedkommende
myndigheter på ESMAs vegne utfører sær
lige granskingsoppgaver og stedlig tilsyn
som fastsatt i denne artikkel og i artikkel
23c nr. 1. For det formål skal vedkommende
myndigheter ha samme myndighet som
ESMA, som fastsatt i denne artikkel og i
artikkel 23c nr. 1.
Når tjenestemenn fra og andre medføl
gende personer som har fullmakt fra
ESMA, fastslår at en person motsetter seg
tilsyn som er pålagt i henhold til denne
artikkel, skal vedkommende myndighet i
den berørte medlemsstat yte den bistand
som er nødvendig for at de skal kunne gjen
nomføre det stedlige tilsynet, og ved behov
anmode om bistand fra ordensmakten eller
en tilsvarende myndighet.
Dersom det stedlige tilsynet som er fastsatt
i nr. 1, eller bistanden fastsatt i nr. 7 krever
tillatelse fra en rettsmyndighet i samsvar
med nasjonale regler, skal det søkes om slik
tillatelse. Det kan også søkes om slik til
latelse som et forebyggende tiltak.
Når det søkes om tillatelse som nevnt i nr.
8, skal den nasjonale rettsmyndighet kon
trollere om ESMAs beslutning er ekte og at
de planlagte tvangsmidlene verken er vil
kårlige eller går for langt i forhold til gjen
standen for tilsynet. Ved kontrollen av om
tvangsmidlene står i forhold til formålet,
kan den nasjonale rettsmyndighet be
ESMA om nærmere forklaringer, særlig om

grunnene til ESMAs mistanke om at denne
forordning er overtrådt samt hvor alvorlig
den antatte overtredelsen er og på hvilken
måte den person som er gjenstand for
tvangsmidlene, er innblandet. Den nasjo
nale rettsmyndighet skal imidlertid ikke
vurdere nødvendigheten av tilsynet på nytt
eller kreve å få tilgang til opplysningene i
ESMAs saksmappe. Lovligheten av ESMAs
beslutning kan innklages bare for Den
europeiske unions domstol etter fram
gangsmåten fastsatt i forordning (EU) nr.
1095/2010.
Artikkel 23e
Saksbehandlingsregler for tilsynstiltak og
overtredelsesgebyrer
1. Dersom ESMA ved utførelsen av sine opp
gaver i henhold til denne forordning fast
slår at det er alvorlige indikasjoner på at det
kan foreligge forhold som kan utgjøre en
eller flere overtredelser som omhandlet i
vedlegg III, skal ESMA utpeke en uavhen
gig gransker innenfor ESMA som skal
utrede saken. Granskeren skal ikke være
innblandet eller ha vært direkte eller indi
rekte innblandet i tilsynet med eller regis
treringen av det berørte kredittvurderings
byrået, og skal utføre sine oppgaver uav
hengig av ESMAs tilsynsstyre.
2. Granskeren skal undersøke alle påståtte
overtredelser, idet det tas hensyn til eventu
elle merknader fra personer som er gjen
stand for granskingen, og skal sende inn en
fullstendig saksmappe med resultatene til
ESMAs tilsynsstyre.
For å utføre sine oppgaver kan granske
ren utøve den myndighet til å kreve opplys
ninger som er omhandlet i artikkel 23b, og
til å utføre gransking og stedlig tilsyn i sam
svar med artikkel 23c og 23d. Når granske
ren utøver denne myndighet, skal vedkom
mende overholde artikkel 23a.
Når granskeren utfører sine oppgaver,
skal vedkommende ha tilgang til alle doku
menter og opplysninger som ESMA har
samlet inn i forbindelse med sin tilsynsvirk
somhet.
3. Når granskingen er avsluttet, skal granske
ren før saksmappene med resultatene sen
des inn til ESMAs tilsynsstyre, gi de perso
nene som er gjenstand for granskingen,
mulighet til å bli hørt om de forholdene
som granskes. Granskeren skal bygge sine
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4.

5.

6.

7.

8.

resultater bare på forhold som personene
som er gjenstand for granskingen, har hatt
mulighet til å uttale seg om.
De berørte personers rett til forsvar
skal sikres fullt ut under gransking i henhold til denne artikkel.
Når granskeren sender inn saksmappen
med resultatene til ESMAs tilsynsstyre,
skal vedkommende underrette de perso
nene som er gjenstand for granskingen, om
dette. De personene som er gjenstand for
gransking, skal ha rett til innsyn i saksmap
pen, med forbehold for andre personers
rettmessige interesse av å bevare sine for
retningshemmeligheter. Retten til innsyn i
saksmappen skal ikke omfatte fortrolige
opplysninger som gjelder tredjemann.
På grunnlag av saksmappen med granske
rens resultater og, dersom den berørte per
son anmoder om det, etter å ha hørt de per
sonene som er gjenstand for gransking i
samsvar med artikkel 25 og 36c, skal
ESMAs tilsynsstyre avgjøre om en eller
flere av overtredelsene oppført i vedlegg III
er begått av de personene som har vært
gjenstand for gransking, og skal i så fall
treffe et tilsynstiltak i samsvar med artikkel
24 og ilegge et overtredelsesgebyr i sam
svar med artikkel 36a.
Granskeren skal ikke delta i ESMAs tilsyns
styres overveielser eller på annen måte
gripe inn i ESMAs tilsynsstyres beslut
ningsprosess.
Kommisjonen skal vedta ytterligere saksbe
handlingsregler for utøvelse av myndighet
til å ilegge overtredelsesgebyrer eller
tvangsmulkter, herunder bestemmelser
om rett til forsvar, midlertidige bestemmel
ser og inndrivelse av overtredelsesgebyrer
og tvangsmulkter, og skal vedta nærmere
regler for foreldelsesfristene for ilegging og
håndheving av sanksjoner.
Reglene nevnt i første ledd skal vedtas
gjennom delegerte rettsakter i samsvar
med artikkel 38a og på vilkårene i
artikkel 38b og 38c.
ESMA skal henvise saker til vedkommende
nasjonale myndigheter for straffeforfølging
dersom den ved utførelsen av sine opp
gaver i henhold til denne forordning fast
slår at det er alvorlige indikasjoner på at det
kan foreligge forhold som kan være straff
bare. ESMA skal dessuten avstå fra å ilegge
overtredelsesgebyrer eller tvangsmulkter
dersom det allerede foreligger en frifin

nelse eller en fellende dom for identiske forhold eller for forhold som i det vesentlige er
identiske, som er blitt rettskraftige som
følge av en straffesak i henhold til nasjonal
lovgivning.
Artikkel 24
ESMAs tilsynstiltak
1. Dersom ESMAs tilsynsstyre i samsvar med
artikkel 23e nr. 5 finner at et kredittvurde
ringsbyrå har begått en av overtredelsene
oppført i vedlegg III, skal den treffe ett eller
flere av følgende tiltak:
a) tilbakekalle kredittvurderingsbyråets
registrering,
b) midlertidig forby kredittvurderingsby
rået å utstede kredittvurderinger med
virkning i hele Unionen, til overtredel
sen bringes til opphør,
c) midlertidig oppheve bruken, til regule
ringsformål, av kredittvurderinger
utstedt av kredittvurderingsbyrået med
virkning i hele Unionen, til overtredel
sen bringes til opphør,
d) kreve at kredittvurderingsbyrået brin
ger overtredelsen til opphør,
e) utstede offentlige kunngjøringer.
2. Når ESMAs tilsynsstyre treffer beslutnin
ger som omhandlet i nr. 1, skal det ta hensyn til overtredelsens art og alvor, idet det
tas hensyn til følgende kriterier:
a) overtredelsens varighet og hyppighet,
b) hvorvidt overtredelsen har avdekket
alvorlige eller systematiske svakheter i
foretakets framgangsmåter, ledelses
systemer eller internkontroller,
c) hvorvidt overtredelsen har lettet, ført til
eller på annen måte har forbindelse med
økonomisk kriminalitet,
d) hvorvidt overtredelsen er begått forsett
lig eller uaktsomt.
3. Før ESMAs tilsynsstyre treffer beslutnin
ger som omhandlet i nr. 1 bokstav a)-c),
skal det underrette EBA og EIOPA om
dette.
4. Kredittvurderingene kan fortsatt brukes til
reguleringsformål etter vedtakelsen av
beslutningene nevnt i nr. 1 bokstav a) og c)
i et tidsrom på høyst
a) ti virkedager fra den dag ESMAs beslut
ning offentliggjøres i henhold til nr. 5
dersom det finnes kredittvurderinger
for samme finansielle instrument eller
enhet utstedt av andre kredittvurde
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ringsbyråer som er registrert i samsvar
med denne forordning, eller
b) tre måneder fra den dag ESMAs beslut
ning offentliggjøres i henhold til nr. 5
dersom det ikke finnes kredittvurderin
ger for samme finansielle instrument
eller enhet utstedt av andre kredittvur
deringsbyråer som er registrert i sam
svar med denne forordning.
ESMAs tilsynsstyre kan forlenge
tidsrommet nevnt i første ledd
bokstav b), herunder på anmodning fra
EBA eller EIOPA, med tre måneder
unntaksvis i situasjoner som kan med
føre markedsforstyrrelser eller påvirke
den finansielle stabiliteten.
5. ESMAs tilsynsstyre skal uten unødig opphold underrette det berørte kredittvurde
ringsbyrået om enhver beslutning som tref
fes i henhold til nr. 1, og skal meddele den
til vedkommende myndigheter og vedkom
mende sektormyndigheter, Kommisjonen,
EBA og EIOPA. ESMAs tilsynsstyre skal
offentliggjøre enhver slik beslutning på sitt
nettsted innen ti virkedager fra den datoen
da den ble truffet.
Når ESMAs tilsynsstyre offentliggjør
sin beslutning som nevnt i første ledd, skal
det også offentliggjøre at det berørte kre
dittvurderingsbyrået har rett til å påklage
beslutningen og eventuelt at en slik klage
er inngitt, med angivelse av at klagen ikke
har oppsettende virkning samt at klage
instansen har mulighet til å utsette anven
delsen av den påklagede beslutningen i
samsvar med artikkel 60 nr. 3 i forordning
(EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 25
Høring av de berørte personer
1. Før ESMAs tilsynsstyre treffer en beslut
ning i henhold til artikkel 24 nr. 1, skal det
gi de personene saken gjelder, mulighet til
å bli hørt om ESMAs resultater. ESMAs til
synsstyre skal bygge sine beslutninger
bare på de resultatene som de personene
saken gjelder, har hatt mulighet til å uttale
seg om.
Første ledd får ikke anvendelse dersom
hastetiltak er nødvendige for å hindre at
finanssystemet påføres betydelig og umid
delbar skade. I slike tilfeller kan ESMAs til
synsstyre treffe en midlertidig beslutning
og gi de berørte personer mulighet til å bli

hørt så snart som mulig etter at beslutnin
gen er truffet.
2. Retten til forsvar for de personene saken
gjelder, skal sikres fullt ut under saksbe
handlingen. De skal ha rett til innsyn i
ESMAs saksdokumenter, med forbehold
for andre personers rettmessige interesse
av å bevare sine forretningshemmeligheter.
Retten til innsyn i saksdokumentene skal
ikke omfatte fortrolige opplysninger.
Artikkel 25a
Vedkommende sektormyndigheter med
ansvar for tilsynet med og håndhevingen av
artikkel 4 nr. 1 (bruk av kredittvurderinger)
Vedkommende sektormyndigheter skal ha
ansvar for tilsynet med og håndhevingen av
artikkel 4 nr. 1 i samsvar med det relevante
sektorregelverket.
Kapittel III
Samarbeid mellom esma, vedkommende
myndigheter og vedkommende
sektormyndigheter
Artikkel 26
Plikt til å samarbeide
ESMA, EBA, EIOPA, vedkommende myndig
heter og vedkommende sektormyndigheter
skal samarbeide når det er nødvendig med
henblikk på denne forordning og det relevante
sektorregelverket.
Artikkel 27
Utveksling av opplysninger
1. ESMA, vedkommende myndigheter og
vedkommende sektormyndigheter skal
uten unødig opphold gi hverandre de opp
lysningene som kreves for at de skal kunne
utføre sine oppgaver i henhold til denne for
ordning og det relevante sektorregel
verket.
2. ESMA kan gi videre til sentralbankene, Det
europeiske system av sentralbanker og
Den europeiske sentralbank, i deres egen
skap av monetære myndigheter, til Det
europeiske råd for systemrisiko og eventu
elt til andre offentlige myndigheter med
ansvar for å føre tilsyn med betalings- og
oppgjørssystemer, fortrolige opplysninger
til bruk ved utførelsen av deres oppgaver.
Det er heller ikke noe til hinder for at slike
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myndigheter eller organer gir videre til
ESMA de opplysningene ESMA måtte
trenge for å utføre sine oppgaver i henhold
til denne forordning.»
12) Artikkel 28 og 29 oppheves.
13) Artikkel 30-32 skal lyde:
«Artikkel 30
ESMAs delegering av oppgaver til
vedkommende myndigheter
1. Dersom det er nødvendig for å kunne
utføre en tilsynsoppgave på riktig måte, kan
ESMA delegere særlige tilsynsoppgaver til
vedkommende myndighet i en medlems
stat i samsvar med retningslinjer utarbeidet
av ESMA i henhold til artikkel 21 nr. 2. Slike
særlige tilsynsoppgaver kan særlig omfatte
myndighet til å anmode om opplysninger i
samsvar med artikkel 23b og til å gjennom
føre gransking og stedlig tilsyn i samsvar
med artikkel 23d nr. 6.
2. ESMA skal rådspørre den berørte vedkom
mende myndighet før en oppgave delege
res. Et slikt samråd skal gjelde
a) omfanget av den oppgaven som skal
delegeres,
b) tidsplanen for utførelsen av oppgaven
som skal delegeres, og
c) overføringen av nødvendige opplysnin
ger fra og til ESMA.
3. I samsvar med den forordning om avgifter
som skal vedtas av Kommisjonen i henhold
til artikkel 19 nr. 2, skal ESMA refundere de
kostnadene som en vedkommende myndig
het pådrar seg som følge av utførelsen av
delegerte oppgaver.
4. ESMA skal med passende mellomrom vur
dere delegeringen nevnt i nr. 1 på nytt. En
delegering av oppgaver kan til enhver tid til
bakekalles.
En delegering av oppgaver skal ikke
påvirke ESMAs ansvar og skal ikke
begrense ESMAs mulighet til å gjennom
føre og overvåke den delegerte virksom
heten. Tilsynsoppgaver i henhold til denne
forordning, herunder registreringsbeslut
ninger, sluttvurderinger og oppfølgings
beslutninger, skal ikke delegeres.

Artikkel 31
Vedkommende myndigheters
underretninger og anmodninger om
utsettelse
1. Dersom en vedkommende myndighet i en
medlemsstat anser at handlinger som er i
strid med denne forordning, utføres eller er
blitt utført på denne medlemsstatens eller
en annen medlemsstats område, skal den
så nøyaktig som mulig underrette ESMA
om dette. Dersom vedkommende myndig
het anser det hensiktsmessig for gran
skingsformål, kan den også foreslå at
ESMA skal vurdere behovet for å anvende
den myndighet som er omhandlet i artikkel
23b og 23c, overfor et kredittvurderings
byrå som er innblandet i slike handlinger.
ESMA skal treffe egnede tiltak. Den
skal underrette vedkommende melder
myndighet om resultatet, og i den grad det
er mulig også om eventuelle viktige forhold
i sakens videre utvikling.
2. Uten at det berører underretningsplikten
omhandlet i nr. 1, kan vedkommende mel
dermyndighet i en medlemsstat, dersom
den anser at et registrert kredittvurderings
byrå hvis kredittvurderinger brukes på
denne medlemsstatens område, ikke opp
fyller de forpliktelsene som følger av denne
forordning, og at overtredelsene er tilstrek
kelig alvorlige og vedvarende til å ha en
vesentlig innvirkning på investorvernet
eller finanssystemets stabilitet i denne med
lemsstaten, anmode om at ESMA for de
finansinstitusjonene og andre enheter som
er nevnt i artikkel 4 nr. 1, midlertidig opp
hever bruken, til reguleringsformål, av kre
dittvurderinger utstedt av det berørte kre
dittvurderingsbyrået. Vedkommende mel
dermyndighet skal gi ESMA en fullstendig
begrunnelse for anmodningen.
Dersom ESMA ikke anser anmodnin
gen som begrunnet, skal den skriftlig
underrette vedkommende meldermyndig
het om dette og gi en begrunnelse. Dersom
ESMA anser anmodningen som begrunnet,
skal den treffe egnede tiltak for å løse pro
blemet.
Artikkel 32
Taushetsplikt
1. Taushetsplikt skal gjelde ESMA, vedkom
mende myndigheter og alle personer som
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arbeider eller har arbeidet for ESMA, for
vedkommende myndigheter eller for andre
personer som ESMA har delegert oppgaver
til, herunder revisorer og sakkyndige som
har inngått en avtale med ESMA. De opp
lysningene som omfattes av taushetsplik
ten, skal ikke gis videre til noen annen per
son eller myndighet, unntatt når dette er
nødvendig i forbindelse med rettergang.
2. Alle opplysninger som i henhold til denne
forordning mottas av eller utveksles mel
lom ESMA, vedkommende myndigheter,
vedkommende sektormyndigheter eller
andre myndigheter og organer nevnt i
artikkel 27 nr. 2, skal anses som fortrolige,
unntatt når ESMA eller den berørte ved
kommende myndighet eller en annen
berørt myndighet eller et berørt organ på
det tidspunkt de oversender opplysningene
angir at de kan gis videre, eller når dette er
nødvendig i forbindelse med rettergang.»
14) Artikkel 33 oppheves.
15) Artikkel 34 og 35 skal lyde:
«Artikkel 34
Avtale om utveksling av opplysninger
ESMA kan inngå samarbeidsavtaler om
utveksling av opplysninger med tilsyns
myndigheter i tredjestater bare dersom opp
lysningene som gis videre, omfattes av garan
tier for taushetsplikt som minst tilsvarer dem
som er nevnt i artikkel 32.
Slik utveksling av opplysninger skal være til
bruk for ESMA eller nevnte tilsynsmyndig
heter ved utførelsen av deres oppgaver.
Når det gjelder overføring av personopplys
ninger til en tredjestat, skal ESMA anvende
europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om person
vern i forbindelse med behandling av person
opplysninger i Fellesskapets institusjoner og
organer og om fri utveksling av slike opplys
ninger16.
Artikkel 35
Utlevering av opplysninger fra tredjestater
ESMA kan gi videre opplysninger den har
mottatt fra en tilsynsmyndighet i en tredjestat,
bare dersom ESMA eller en vedkommende
myndighet har fått uttrykkelig samtykke fra til
synsmyndigheten som har oversendt opplys
16

EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.

ningene, og eventuelt bare for de formålene til
synsmyndigheten har gitt samtykke til, eller
dersom dette er nødvendig i forbindelse med
rettergang.»
16) Overskriften til avdeling IV kapittel I, «Sank
sjoner, komitéframgangsmåte og rapporte
ring», erstattes med overskriften «Sanksjoner,
overtredelsesgebyrer, tvangsmulkter, komi
téframgangsmåte, delegert myndighet og rapportering».
17) I artikkel 36 skal første og annet ledd lyde:
«Medlemsstatene skal fastsette bestemmel
ser om sanksjoner som får anvendelse ved
overtredelser av artikkel 4 nr. 1, og skal treffe
alle nødvendige tiltak for å sikre at de gjennom
føres. De fastsatte sanksjonene skal være virk
ningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og
virke avskrekkende.
Medlemsstatene skal sikre at vedkom
mende sektormyndighet offentliggjør alle
sanksjoner som er ilagt for overtredelse av
artikkel 4 nr. 1, med mindre slik offentliggjø
ring kan skape alvorlig uro i finansmarkedene
eller påføre de berørte parter uforholdsmessig
stor skade.»
18) Nye artikler skal lyde:
«Artikkel 36a
Overtredelsesgebyrer
1. Dersom ESMAs tilsynsstyre i samsvar med
artikkel 23e nr. 5 fastslår at et kredittvurde
ringsbyrå forsettlig eller uaktsomt har gjort
seg skyldig i en av overtredelsene som er
oppført i vedlegg III, skal det treffe beslut
ning om å ilegge et overtredelsesgebyr i
samsvar med nr. 2.
Et kredittvurderingsbyrå skal anses for
å ha begått en overtredelse forsettlig der
som ESMA oppdager objektive faktorer
som viser at kredittvurderingsbyrået eller
dets øverste ledelse med vilje har begått
overtredelsen.
2. Grunnbeløpene for de overtredelsesgeby
rene som er omhandlet i nr. 1, skal ligge
innenfor følgende grenser:
a) for overtredelser omhandlet i vedlegg
III avsnitt I nr. 1-5, 11-15, 19, 20, 23, 28,
30, 32, 33, 35, 41, 43, 50 og 51 skal over
tredelsesgebyrene være på minst 500
000 euro og høyst 750 000 euro,
b) for overtredelser omhandlet i vedlegg
III avsnitt I nr. 6-8, 16-18, 21, 22, 24, 25,
27, 29, 31, 34, 37-40, 42, 45-47, 48, 49, 52
og 54 skal overtredelsesgebyrene være
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på minst 300 000 euro og høyst 450 000
euro,
c) for overtredelser omhandlet i vedlegg
III avsnitt I nr. 9, 10, 26, 36, 44 og 53 skal
overtredelsesgebyrene
være
på
minst 100 000 euro og høyst 200 000
euro,
d) for overtredelser omhandlet i vedlegg
III avsnitt II nr. 1, 6, 7 og 8 skal overtre
delsesgebyrene være på minst 50 000
euro og høyst 150 000 euro,
e) for overtredelser omhandlet i vedlegg
III avsnitt II nr. 2, 4 og 5 skal overtredel
sesgebyrene være på minst 25 000 euro
og høyst 75 000 euro,
f) for overtredelser omhandlet i vedlegg
III avsnitt II nr. 3 skal overtredelsesge
byrene være på minst 10 000 euro og
høyst 50 000 euro,
g) for overtredelser omhandlet i vedlegg
III avsnitt III nr. 1-3 og 11 skal overtre
delsesgebyrene være på minst 150 000
euro og høyst 300 000 euro,
h) for overtredelser omhandlet i vedlegg
III avsnitt III nr. 4, 6, 8 og 10 skal over
tredelsesgebyrene være på minst 90
000 euro og høyst 200 000 euro,
i) for overtredelser omhandlet i vedlegg
III avsnitt III nr. 5, 7 og 9 skal overtredel
sesgebyrene være på minst 40 000 euro
og høyst 100 000 euro.
Ved avgjørelse av om grunnbeløpet
for overtredelsesgebyrene bør ligge i
den lavere, midtre eller øvre delen av
skalaen fastsatt i første ledd, skal ESMA
ta hensyn til det berørte kredittvurde
ringsbyråets omsetning i foregående
regnskapsår. Grunnbeløpet skal ligge i
den lave enden av skalaen for kre
dittvurderingsbyråer med en årsomset
ning på under 10 millioner euro, i den
midtre delen av skalaen for kredittvur
deringsbyråer med en årsomsetning på
mellom 10 og 50 millioner euro og i den
øvre delen av skalaen for kredittvurde
ringsbyråer med en årsomsetning på
over 50 millioner euro.
3. De grunnbeløpene som er fastsatt innenfor
grensene angitt i nr. 2, skal ved behov juste
res, idet det tas hensyn til skjerpende eller
formildende omstendigheter i samsvar
med de relevante koeffisientene fastsatt i
vedlegg IV.
De relevante skjerpende koeffisientene
skal anvendes hver for seg på grunnbelø

pet. Dersom flere enn én skjerpende koeffi
sient får anvendelse, skal forskjellen mel
lom grunnbeløpet og det beløpet som føl
ger av anvendelsen av hver enkelt
skjerpende koeffisient, legges til grunnbe
løpet.
De relevante formildende koeffisien
tene skal anvendes hver for seg på grunn
beløpet. Dersom flere enn én formildende
koeffisient får anvendelse, skal forskjellen
mellom grunnbeløpet og det beløpet som
følger av anvendelsen av hver enkelt formil
dende koeffisient, trekkes fra grunnbelø
pet.
4. Uten hensyn til nr. 2 og 3 skal overtredel
sesgebyret utgjøre høyst 20 % av det
berørte kredittvurderingsbyråets årsom
setning i foregående regnskapsår, men der
som kredittvurderingsbyrået direkte eller
indirekte har hatt økonomisk fortjeneste på
grunn av overtredelsen, skal overtredelses
gebyret minst tilsvare denne økonomiske
fortjenesten.
Dersom en handling eller en unnlatelse
fra et kredittvurderingsbyrås side utgjør
flere enn én av de overtredelsene som er
oppført i vedlegg III, skal bare det høyeste
overtredelsesgebyret beregnet i samsvar
med nr. 2 og 3 i tilknytning til en av disse
overtredelsene, anvendes.
Artikkel 36b
Tvangsmulkter
1. ESMAs tilsynsstyre skal treffe beslutning
om at det skal ilegges tvangsmulkter for å
tvinge
a) et kredittvurderingsbyrå til å bringe en
overtredelse til opphør i samsvar med
en beslutning i henhold til artikkel 24
nr. 1 bokstav d),
b) en person som nevnt i artikkel 23b nr. 1
til å framlegge fullstendige opplysnin
ger som er blitt krevd ved beslutning i
henhold til artikkel 23b,
c) en person som nevnt i artikkel 23b nr. 1
til å underkaste seg gransking og særlig
til å framlegge fullstendige registre,
data, framgangsmåter eller ethvert
annet ønsket materiale samt utfylle og
korrigere andre opplysninger i forbin
delse med en gransking som er iverk
satt ved en beslutning i henhold til artik
kel 23c,
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b) en person som nevnt i artikkel 23b nr. 1
til å underkaste seg stedlig tilsyn som er
pålagt ved en beslutning i henhold til
artikkel 23d.
2. En tvangsmulkt skal være virkningsfull og
stå i rimelig forhold til overtredelsen.
Tvangsmulkten skal ilegges for hver dag
fram til kredittvurderingsbyrået eller den
berørte person oppfyller den relevante
beslutningen omhandlet i nr. 1.
3. Uten hensyn til nr. 2 skal beløpet for tvangs
mulkten utgjøre 3 % av gjennomsnittlig dag
lig omsetning i foregående regnskapsår
eller, når det gjelder fysiske personer, 2 % av
gjennomsnittlig daglig inntekt i foregående
kalenderår. Beløpet skal beregnes fra den
dato som er angitt i beslutningen om å
ilegge tvangsmulkten.
4. En tvangsmulkt skal ilegges for et tidsrom
på høyst seks måneder etter underretnin
gen om ESMAs beslutning.
Artikkel 36c
Høring av personene saken gjelder
1. Før ESMAs tilsynsstyre treffer beslutning
om å ilegge overtredelsesgebyr og/eller
tvangsmulkt i henhold til artikkel 36a eller
artikkel 36b nr. 1 bokstav a)-d), skal det gi
de personene saken gjelder, mulighet til å
bli hørt om ESMAs resultater. ESMAs til
synsstyre skal bygge sine beslutninger
bare på de resultatene som de personene
saken gjelder, har hatt mulighet til å uttale
seg om.
2. Retten til forsvar for de personene saken
gjelder, skal sikres fullt ut under saksbe
handlingen. De skal ha rett til innsyn i
ESMAs saksdokumenter, med forbehold
for andre personers rettmessige interesse
av å bevare sine forretningshemmeligheter.
Retten til innsyn i saksmappen skal ikke
omfatte fortrolige opplysninger eller
ESMAs interne forberedende dokumenter.
Artikkel 36d
Offentliggjøring, art, håndheving og ilegging
av overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter
1. ESMA skal offentliggjøre alle overtredel
sesgebyrer og tvangsmulkter som er ilagt i
henhold til artikkel 36a og 36b, med mindre
slik offentliggjøring kan skape alvorlig uro i
finansmarkedene eller påføre berørte par
ter uforholdsmessig stor skade.

2. Overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter
som er ilagt i henhold til artikkel 36a og
36b, skal være av administrativ art.
3. Overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter
som er ilagt i henhold til artikkel 36a og
36b, skal kunne tvangsfullbyrdes.
Tvangsfullbyrdelsen skal følge de gjel
dende privatrettslige regler i den stat på
hvis territorium tvangsfullbyrdelsen skjer.
Vedtaket om tvangsfullbyrdelsen skal ved
legges beslutningen uten andre formalite
ter enn kontroll av tvangsgrunnlagets ekt
het ved den myndighet som hver medlems
stats regjering skal utpeke for det formål,
og skal gjøres kjent for ESMA og Den euro
peiske unions domstol.
Når disse formalitetene er oppfylt på
anmodning fra den berørte part, kan sist
nevnte gjennomføre tvangsfullbyrdelsen i
samsvar med nasjonal lovgivning ved å
bringe saken inn for vedkommende organ.
Tvangsfullbyrdelsen kan utsettes bare
etter beslutning truffet av Den europeiske
unions domstol. Klager over påståtte ure
gelmessigheter i forbindelse med gjennom
føringen av tvangsfullbyrdelser skal imid
lertid være underlagt nasjonale domstolers
domsmyndighet.
4. Beløpene for overtredelsesgebyrer og
tvangsmulkter skal overføres til Den euro
peiske unions alminnelige budsjett.
Artikkel 36e
Prøving ved Den europeiske unions domstol
Den europeiske unions domstol skal ha full
domsmyndighet til å prøve ESMAs beslutnin
ger om ilegging av overtredelsesgebyr eller
tvangsmulkt. Den kan oppheve, redusere eller
øke overtredelsesgebyret eller tvangsmulk
ten.»
19) Artikkel 37 skal lyde:
«Artikkel 37
Endring av vedlegg
For å ta hensyn til utviklingen i finansmarke
dene, herunder den internasjonale utvikling,
særlig i forbindelse med nye finansielle instru
menter, kan Kommisjonen ved hjelp av dele
gerte rettsakter i samsvar med artikkel 38a og
på vilkårene i artikkel 38b og 38c vedta tiltak
for å endre vedleggene, unntatt vedlegg III.»
20) Artikkel 38 nr. 2 oppheves.
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21) Nye artikler skal lyde:
«Artikkel 38a
Utøvelse av delegert myndighet
1. Myndigheten til å vedta de delegerte retts
aktene nevnt i artikkel 5 nr. 6 tredje ledd,
artikkel 19 nr. 2, artikkel 23e nr. 7 og artik
kel 37 skal gis Kommisjonen for en peri
ode på fire år fra 1. juni 2011. Kommisjo
nen skal utarbeide en rapport om den dele
gerte myndigheten senest seks måneder
før utløpet av fireårsperioden. Den dele
gerte myndigheten skal forlenges automa
tisk med perioder av samme varighet med
mindre Europaparlamentet eller Rådet til
bakekaller den i samsvar med artikkel
38b.
2. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert
rettsakt, skal den underrette Europaparla
mentet og Rådet samtidig om dette.
3. Myndigheten til å vedta delegerte retts
akter gis Kommisjonen med forbehold for
vilkårene fastsatt i artikkel 38b og 38c.
Artikkel 38b
Tilbakekalling av delegert myndighet
1. Den delegerte myndigheten nevnt i artik
kel 5 nr. 6 tredje ledd, artikkel 19 nr. 2, artik
kel 23e nr. 7 og artikkel 37 kan når som
helst tilbakekalles av Europaparlamentet
eller Rådet.
2. Institusjonen som har innledet en intern
framgangsmåte for å beslutte om en dele
gert myndighet skal tilbakekalles, skal
bestrebe seg på å underrette den andre
institusjonen og Kommisjonen i rimelig tid
før endelig beslutning treffes, med angiv
else av hvilken delegert myndighet som
kan bli tilbakekalt.
3. Beslutningen om tilbakekalling innebærer
at den delegerte myndigheten som angis i
beslutningen, opphører å gjelde. Den får
anvendelse umiddelbart eller på et senere
tidspunkt angitt i beslutningen. Den berø
rer ikke gyldigheten av delegerte rettsak
ter som allerede er trådt i kraft. Den skal
kunngjøres i Den europeiske unions tidende.
Artikkel 38c
Innsigelser mot delegerte rettsakter
1. Europaparlamentet eller Rådet kan gjøre
innsigelse mot en delegert rettsakt innen

en frist på tre måneder fra den dag under
retningen ble gitt.
På Europaparlamentets eller Rådets ini
tiativ forlenges denne fristen med tre måne
der.
2. Dersom verken Europaparlamentet eller
Rådet har gjort innsigelse mot den dele
gerte rettsakten innen fristen nevnt i nr. 1,
skal den kunngjøres i Den europeiske uni
ons tidende og tre i kraft den dag som angis
der.
Den delegerte rettsakten kan kunngjø
res i Den europeiske unions tidende og tre i
kraft før utløpet av nevnte frist dersom både
Europaparlamentet og Rådet har underret
tet Kommisjonen om at de ikke har til hen
sikt å gjøre innsigelse.
3. Dersom Europaparlamentet eller Rådet
gjør innsigelse mot den delegerte rettsak
ten innen fristen nevnt i nr. 1, trer den ikke
i kraft. I samsvar med artikkel 296 i trakta
ten om Den europeiske unions virkemåte
skal institusjonen som gjør innsigelse mot
den delegerte rettsakten, grunngi dette.»
22) I artikkel 39 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 2 oppheves.
b) Nr. 3 skal lyde:
«3. Innen 1. juli 2011 skal Kommisjonen på
bakgrunn av utviklingen av rammere
glene for regulering av og tilsyn med
kredittvurderingsbyråer i tredjestater
framlegge en rapport for Europaparla
mentet og Rådet om virkningene av
denne utviklingen og av overgangsbe
stemmelsene nevnt i artikkel 40 på sta
biliteten i Unionens finansmarkeder.»
23) Ny artikkel skal lyde:
«Artikkel 39a
Rapport fra ESMA
Innen 31. desember 2011 skal ESMA vurdere
behovene for personale og ressurser i forbin
delse med den myndighet og de oppgaver som
den får i henhold til denne forordning, og
framlegge en rapport for Europaparlamentet,
Rådet og Kommisjonen.»
24) I artikkel 40 skal tredje ledd lyde:
«Eksisterende
kredittvurderingsbyråer
kan fortsette å utstede kredittvurderinger som
kan brukes til reguleringsformål av finansinsti
tusjonene og andre enheter nevnt i artikkel 4
nr. 1, med mindre de får avslag på registrerin
gen. Når en registrering avslås, får artikkel 24
nr. 4 og 5 anvendelse.»
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25) Ny artikkel skal lyde:
«Artikkel 40a
Overgangsbestemmelser i forbindelse med
ESMA
1. All myndighet og alle oppgaver i forbin
delse med tilsyns- og håndhevingsvirksom
het på området kredittvurderingsbyråer
som ble gitt til vedkommende myndigheter,
uavhengig av om de opptrer som hjem
statens vedkommende myndigheter eller
ikke, og til tilsynskollegier (heretter kalt
«kollegier») når slike er opprettet, skal opp
høre 1. juli 2011.
En søknad om registrering som er mot
tatt av hjemstatens vedkommende myndig
heter eller det berørte kollegiet innen 7.
september 2010, skal imidlertid ikke over
sendes til ESMA, og beslutningen om å
registrere eller om å avslå registrering skal
treffes av disse myndighetene og det
berørte kollegiet.
2. Uten at det berører nr. 1 annet ledd, skal
ESMA på datoen nevnt i nr. 1 overta alle
saksmapper og arbeidsdokumenter i for
bindelse med tilsyns- og håndhevingsvirk
somhet på området kredittvurderings
byråer, herunder eventuelle pågående
undersøkelser og håndhevingstiltak, eller
bekreftede kopier av slike.
3. Vedkommende myndigheter og kollegier
nevnt i nr. 1 skal sikre at eksisterende doku
mentasjon og arbeidsdokumenter, eller
bekreftede kopier av slike, overføres til
ESMA så snart som mulig og senest 1. juli
2011. Nevnte vedkommende myndigheter
og kollegier skal også gi ESMA all nødven
dig bistand og rådgivning for å lette en
effektiv overføring og videreføring av til
syns- og håndhevingsvirksomhet på områ
det kredittvurderingsbyråer.
4. ESMA er rettsetterfølgeren til vedkom
mende myndigheter og kollegier nevnt i nr.
1 i forvaltningssaker eller ved rettergang
som følge av tilsyns- og håndhevingsvirk
somhet utøvd av nevnte vedkommende
myndigheter og kollegier i forbindelse med
forhold som omfattes av denne forordning.
5. Enhver registrering av et kredittvurde
ringsbyrå i samsvar med avdeling III kapit
tel I som er foretatt av en vedkommende
myndighet nevnt i nr. 1 i denne artikkel,
skal fortsatt være gyldig etter at myndig
heten er overført til ESMA.

6. Innen 1. juli 2014 og innenfor rammen av
sitt løpende tilsyn skal ESMA foreta minst
én kontroll av alle kredittvurderingsbyråer
som omfattes av dens tilsynsmyndighet.»
26) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til
denne forordning.
27) Vedleggene i vedlegg II til denne forordning
tilføyes.
Artikkel 2
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Denne forordning er bindende i alle deler og
kommer direkte til anvendelse i alle medlems
stater.
Utferdiget i Strasbourg, 11. mai 2011.
For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

GYöRI E.

President

Formann

Vedlegg I
I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1060/2009 gjø
res følgende endringer:
1) I avsnitt A nr. 2 skal siste ledd lyde:
«Uttalelser fra de uavhengige medlem
mene av styret eller tilsynsorganet om forhol
dene nevnt i bokstav a)-d), skal regelmessig
framlegges for styret eller tilsynsorganet og på
anmodning gjøres tilgjengelige for ESMA.»
2) I avsnitt B nr. 8 skal første ledd lyde:
«8. Dokumentasjonen og revisjonssporene
nevnt i nr. 7 skal oppbevares i det regis
trerte kredittvurderingsbyråets lokaler i
minst fem år og på anmodning stilles til
rådighet for ESMA.»
3) I avsnitt E del II nr. 2 skal første ledd lyde:
«2. Hvert år gis følgende opplysninger:
a) en liste over kredittvurderingsbyråets
20 største kunder etter inntekten de står
for,
b) en liste over de av kredittvurderings
byråets kunder hvis bidrag til den vekst
som er skapt i byråets inntekt i foregå
ende regnskapsår, oversteg veksten i
byråets samlede inntekt i det året med
en faktor på over 1,5. Disse kundene
skal oppføres på listen bare dersom de i
det aktuelle året sto for over 0,25 % av
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kredittvurderingsbyråets samlede inn
tekt på verdensplan, og
c) en liste over kredittvurderinger som er
utstedt i løpet av året, med angivelse av
andelen av kredittvurderinger utstedt
uoppfordret.»
Vedlegg II
I forordning (EF) nr. 1060/2009 skal nye vedlegg
lyde:
«Vedlegg III
Liste over overtredelser nevnt i artikkel 24
nr. 1 og artikkel 36a nr. 1
I. Overtredelser i forbindelse med interessekon
flikter, organisatoriske eller operasjonelle
krav
1. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 4 nr. 3 dersom det godkjenner kre
dittvurderinger utstedt i tredjestater
uten at vilkårene i nevnte nummer er
oppfylt, med mindre kredittvurderings
byrået ikke har kjennskap til eller kon
troll over årsaken til overtredelsen.
2. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 4 nr. 4 annet ledd dersom det bruker
godkjenningen av en kredittvurdering
utstedt i en tredjestat med sikte på å
omgå kravene i denne forordning.
3. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt A nr. 1, dersom det ikke oppret
ter et styre eller tilsynsorgan.
4. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt A nr. 2 første ledd, dersom det
ikke sikrer at dets forretningsinteresser
ikke påvirker uavhengigheten og nøy
aktigheten i kredittvurderingsvirksom
heten på en negativ måte.
5. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt A nr. 2 annet ledd, dersom det
utnevner en øverste ledelse som ikke
har god vandel og tilstrekkelig kunn
skap og erfaring, eller ikke kan sikre en
sunn og fornuftig ledelse av kredittvur
deringsbyrået.
6. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt A nr. 2 tredje ledd, dersom det
ikke utnevner det påkrevde antall uav
hengige medlemmer av styret eller til
synsorganet.

7. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt A nr. 2 fjerde ledd, dersom det
for styret eller tilsynsorganets uavhen
gige medlemmer innfører et godtgjø
ringssystem som er knyttet til kre
dittvurderingsbyråets driftsresultater,
eller som ikke er fastsatt på en måte
som sikrer at vedkommende er uavhen
gig i sine vurderinger, dersom det fastsetter en mandatperiode for styret eller
tilsynsorganets uavhengige medlem
mer på mer enn fem år eller slik at man
datperioden kan fornyes, eller dersom
det avsetter et uavhengig medlem av
styret eller tilsynsorganet i andre tilfel
ler enn ved forsømmelser eller utilstrek
kelig faglig innsats.
8. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med ved
legg I avsnitt A nr. 2 femte ledd, der
som det utnevner medlemmer av styret
eller tilsynsorganet som ikke har til
strekkelig sakkunnskap om finansielle
tjenester, eller, i tilfeller der kredittvur
deringsbyrået utsteder kredittvurde
ringer av strukturerte finansielle
instrumenter, dersom det ikke utnev
ner minst ett uavhengig medlem og et
annet medlem av styret eller tilsyns
organet som har inngående kunnskap
om og erfaring på ledelsesnivå med
markedene for strukturerte finansielle
instrumenter.
9. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt A nr. 2 sjette ledd, dersom det
ikke sikrer at styrets eller tilsynsorga
nets uavhengige medlemmer utfører
overvåkingsoppgavene i forbindelse
med ethvert forhold nevnt i sjette ledd i
nevnte nummer.
10. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt A nr. 2 sjuende ledd, dersom det
ikke sikrer at styrets eller tilsynsorga
nets uavhengige medlemmer uttaler
seg om forholdene nevnt i sjette ledd i
nevnte nummer til styret eller tilsyns
organet eller gjør disse uttalelsene til
gjengelige for ESMA på anmodning.
11. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt A nr. 3, dersom det ikke innfører
passende retningslinjer og rutiner for å
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sikre at det oppfyller sine forpliktelser i
henhold til denne forordning.
12. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt A nr. 4, dersom det ikke har god
forvaltnings- og regnskapspraksis,
internkontrollordninger, effektive fram
gangsmåter for risikovurdering og
effektive kontroll- og sikkerhetsordnin
ger for databehandlingssystemer, eller
dersom det ikke gjennomfører og opp
rettholder framgangsmåter for beslut
ningstaking eller organisasjonsstruktu
rer slik det kreves i nevnte nummer.
13. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt A nr. 5, dersom det ikke innfører
og opprettholder en permanent og
effektiv avdeling for kontroll med over
holdelse, som opptrer uavhengig.
14. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt A nr. 6 første ledd, dersom det
ikke sikrer oppfyllelse av vilkårene som
gjør det mulig for avdelingen for kon
troll med overholdelse å ivareta sine
ansvarsområder på en korrekt og uav
hengig måte, som omhandlet i første
ledd i nevnte nummer.
15. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med ved
legg I avsnitt A nr. 7, dersom det ikke
oppretter hensiktsmessige og effektive
organisatoriske og administrative ord
ninger med sikte på å hindre, påvise,
løse eller håndtere samt opplyse om
eventuelle interessekonflikter som
nevnt i vedlegg I avsnitt B nr. 1, eller
dersom det ikke sørger for å dokumen
tere alle betydelige trusler mot uavhen
gigheten i kredittvurderingsvirksom
heten, herunder mot reglene for kre
dittvurderingsanalytikere
nevnt
i
vedlegg I avsnitt C, samt de forholds
reglene som anvendes for å redusere
disse truslene.
16. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt A nr. 8, dersom det ikke bruker
hensiktsmessige systemer, ressurser
og framgangsmåter for å sikre kontinui
tet og regelmessighet i utøvelsen av
kredittvurderingsvirksomheten.
17. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I

avsnitt A nr. 9, dersom det ikke oppret
ter en kontrollfunksjon som
a) har ansvar for regelmessig å gjen
nomgå byråets metoder, modeller
og grunnleggende forutsetninger,
og eventuelle vesentlige endringer
av dem, eller egnetheten av meto
dene, modellene og de grunnleg
gende forutsetningene dersom de
brukes eller er beregnet på bruk til
vurdering av nye finansielle instru
menter,
b) er uavhengig av de forretningsavde
lingene som har ansvar for kre
dittvurderingsvirksomheten, eller
c) rapporterer til medlemmene av sty
ret eller tilsynsorganet.
18. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt A nr. 10, dersom det ikke over
våker eller evaluerer sine systemers til
strekkelighet og effektivitet, sine
internkontrollordninger og øvrige ord
ninger opprettet i samsvar med denne
forordning, eller dersom det ikke treffer
egnede tiltak for å rette opp eventuelle
mangler.
19. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt B nr. 1, dersom det ikke påviser,
løser eller håndterer samt klart og tyde
lig opplyser om eventuelle faktiske eller
mulige interessekonflikter som kan
påvirke de analysene og vurderingene
som foretas av byråets kredittvurde
ringsanalytikere, ansatte eller andre
fysiske personer hvis tjenester stilles til
rådighet for eller kontrolleres av kre
dittvurderingsbyrået, og som er direkte
involvert i utstedelsen av kredittvurde
ringer, samt personer som godkjenner
kredittvurderinger.
20. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt B nr. 3 første ledd, dersom det
utsteder en kredittvurdering i noen av
tilfellene omhandlet i første ledd i
nevnte nummer, eller, når det gjelder en
eksisterende kredittvurdering, dersom
det ikke umiddelbart opplyser om at
kredittvurderingen eventuelt kan ha
blitt påvirket i nevnte tilfeller.
21. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt B nr. 3 annet ledd, dersom det
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ikke umiddelbart vurderer om det er
grunnlag for å utstede en ny vurdering
eller tilbakekalle den eksisterende kre
dittvurderingen.
22. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt B nr. 4 første ledd, dersom det
yter konsulent- eller rådgivningstje
nester til den kredittvurderte enheten
eller en tilknyttet tredjemann med hensyn til foretaksstruktur, juridisk struk
tur, eiendeler, forpliktelser eller virk
somhet.
23. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt B nr. 4 tredje ledd første del, der
som det ikke sikrer at ytingen av tillegg
stjenester ikke innebærer noen interes
sekonflikt med kredittvurderingsvirk
somheten.
24. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med ved
legg I avsnitt B nr. 5, dersom det ikke
sikrer at kredittvurderingsanalytikere
eller personer som godkjenner kre
dittvurderinger, kommer med forslag
eller anbefalinger om utforming av
strukturerte finansielle instrumenter
som byrået ventes å utstede en kre
dittvurdering for.
25. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt B nr. 6, dersom det ikke utfor
mer sine rapporterings- eller kommuni
kasjonslinjer slik at de sikrer at perso
nene nevnt i avsnitt B nr. 1 er uavhen
gige av kredittvurderingsbyråets øvrige
virksomhet som utøves på forretnings
messig grunnlag.
26. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt B nr. 8 annet ledd, dersom det
ikke oppbevarer dokumentasjonen i et
tidsrom på minst tre år etter at dets
registrering er tilbakekalt.
27. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 7 nr. 1 dersom det ikke sikrer at dets
kredittvurderingsanalytikere, ansatte
og andre fysiske personer hvis tjenester
stilles til rådighet for eller kontrolleres
av kredittvurderingsbyrået, og som er
direkte involvert i kredittvurderings
virksomheten, har de kunnskaper og
den erfaring som kreves for oppgavene
de utfører.

28. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 7 nr. 2 dersom det ikke sikrer at per
soner nevnt i artikkel 7 nr. 1 ikke inn
leder eller deltar i forhandlinger om
avgifter eller betalinger med en kre
dittvurdert enhet, tilknyttet tredjemann
eller enhver person som er direkte eller
indirekte knyttet til den kredittvurderte
enheten gjennom kontroll.
29. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 7 nr. 3, sammenholdt med ved
legg I avsnitt C nr. 3 bokstav a), dersom
det ikke sikrer at en person omhandlet
i nr. 1 i nevnte avsnitt treffer alle rime
lige tiltak for å verne kredittvurde
ringsbyråets eiendom og dokumenta
sjon mot bedrageri, tyveri eller mis
bruk, idet det tas hensyn til
virksomhetens art, størrelse og kom
pleksitet og til arten og omfanget av
kredittvurderingsvirksomheten.
30. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 7 nr. 3, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt C nr. 5, dersom det får negative
følger for en person omhandlet i nr. 1 i
nevnte avsnitt at vedkommende rappor
terer opplysninger til lederen for kon
troll med overholdelse, om at en annen
person som nevnt i nr. 1 i nevnte avsnitt
har begått en handling som vedkom
mende mener er ulovlig.
31. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 7 nr. 3, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt C nr. 6, dersom det ikke gjen
nomgår det arbeidet en kredittvurde
ringsanalytiker har utført i de siste to
årene før vedkommende sluttet, når
kredittvurderingsanalytikeren avslut
ter sitt arbeidsforhold og blir ansatt i en
kredittvurdert enhet som vedkom
mende har vært med på å kredittvur
dere, eller i et finansforetak som ved
kommende har hatt kontakt med i for
bindelse
med
arbeidet
i
kredittvurderingsbyrået.
32. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 7 nr. 3, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt C nr. 1, dersom det ikke sikrer at
en person omhandlet i nevnte nummer
ikke kjøper, selger eller deltar i noen
form for transaksjon med finansielle
instrumenter som er omhandlet i
nevnte nummer.
33. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 7 nr. 3, sammenholdt med vedlegg I
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avsnitt C nr. 2, dersom det ikke sikrer at
en person omhandlet i nr. 1 i nevnte
avsnitt ikke deltar i eller på annen måte
påvirker fastsettelsen av en kredittvur
dering som omhandlet i nr. 2 i nevnte
avsnitt.
34. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 7 nr. 3, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt C nr. 3 bokstav b)-d), dersom det
ikke sikrer at en person omhandlet i nr.
1 i nevnte avsnitt ikke gir videre, bruker
eller deler opplysninger, som omhand
let i nevnte bokstaver.
35. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 7 nr. 3, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt C nr. 4, dersom det ikke sikrer at
en person omhandlet i nr. 1 i nevnte
avsnitt ikke anmoder om eller tar imot
penger, gaver eller tjenester fra noen
som omfattes av kredittvurderingsbyrå
ets forretningsvirksomhet.
36. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 7 nr. 3, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt C nr. 7, dersom det ikke sikrer at
en person omhandlet i nr. 1 i nevnte
avsnitt ikke tiltrer en ledende stilling i
den kredittvurderte enheten eller hos
dens tilknyttede tredjemann før det har
gått seks måneder siden kredittvurde
ringen.
37. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 7 nr. 4, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt C nr. 8 første ledd bokstav a),
dersom det ikke sikrer at den ledende
kredittvurderingsanalytikeren ikke del
tar i kredittvurderingsvirksomhet som
gjelder samme kredittvurderte enhet
eller dens tilknyttede tredjemenn, i mer
enn høyst fire år.
38. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 7 nr. 4, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt C nr. 8 første ledd bokstav b),
dersom det ikke sikrer at en kredittvur
deringsanalytiker ikke deltar i kre
dittvurderingsvirksomhet som gjelder
samme kredittvurderte enhet eller dens
tilknyttede tredjemenn, i mer enn høyst
fem år.
39. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 7 nr. 4, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt C nr. 8 første ledd bokstav c),
dersom det ikke sikrer at en person som
godkjenner kredittvurderinger, ikke
deltar i kredittvurderingsvirksomhet
som gjelder samme kredittvurderte

enhet eller dens tilknyttede tredjemenn,
i mer enn høyst sju år.
40. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 7 nr. 4, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt C nr. 8 annet ledd, dersom det
ikke sikrer at en person omhandlet i før
ste ledd bokstav a)-c) i nevnte nummer
ikke deltar i kredittvurderingsvirksom
het som gjelder samme kredittvurderte
enhet eller dens tilknyttede tredjemenn
omhandlet i nevnte bokstaver, i høyst to
år etter utløpet av periodene fastsatt i
nevnte bokstaver.
41. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 7 nr. 5 dersom det innfører godtgjø
ring eller evaluering av resultater som
er avhengig av inntekten som kre
dittvurderingsbyrået får fra de kre
dittvurderte enhetene eller tilknyttet
tredjemann.
42. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 8 nr. 2 dersom det ikke vedtar, gjen
nomfører og håndhever passende tiltak
for å sikre at de kredittvurderingene
byrået utsteder, bygger på en grundig
analyse av alle de opplysningene byrået
har tilgang til, og som er relevante for
analysen innenfor rammen av byråets
vurderingsmetoder.
43. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 8 nr. 3 dersom det ikke bruker vur
deringsmetoder som er strenge, syste
matiske, kontinuerlige og underlagt
validering basert på historisk erfaring,
herunder etterkontroll.
44. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 8 nr. 4 første ledd dersom det avslår
å utstede en kredittvurdering av en
enhet eller et finansielt instrument
under henvisning til at en del av enhe
ten eller det finansielle instrumentet tid
ligere er blitt vurdert av et annet kre
dittvurderingsbyrå.
45. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 8 nr. 4 annet ledd dersom det ikke
registrerer alle de tilfellene der det i for
bindelse med kredittvurderingsproses
sen avviker fra eksisterende kredittvur
deringer utarbeidet av et annet kre
dittvurderingsbyrå med hensyn til
underliggende eiendeler eller struktu
rerte finansielle instrumenter, eller der
som det ikke begrunner avviket.
46. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 8 nr. 5 første punktum dersom det
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ikke overvåker sine kredittvurderinger
eller ikke gjennomgår sine kredittvur
deringer eller metoder løpende og
minst en gang i året.
47. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 8 nr. 5 annet punktum dersom det
ikke oppretter interne rutiner for å over
våke hvordan kredittvurderingene
påvirkes av endringer i den makroøko
nomiske utviklingen eller av endrede
forhold i finansmarkedene.
48. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 8 nr. 6 bokstav b) dersom metoder,
modeller eller grunnleggende forutset
ninger som brukes i kredittvurderings
virksomhet, endres, eller dersom det
ikke gjennomgår de berørte kredittvur
deringene i samsvar med nevnte bok
stav, eller dersom det ikke samtidig hol
der disse kredittvurderingene under
observasjon.
49. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 8 nr. 6 bokstav c) dersom det ikke
vurderer en kredittvurdering som er
utarbeidet på grunnlag av metoder,
modeller eller grunnleggende forutset
ninger som er endret, på nytt dersom
den samlede kombinerte virkningen av
endringene påvirker kredittvurderin
gene.
50. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 9 dersom det utkontrakterer viktige
driftsfunksjoner på en slik måte at det
vesentlig forringer kvaliteten på kre
dittvurderingsbyråets
internkontroll
eller ESMAs mulighet til å kontrollere
at kredittvurderingsbyrået oppfyller for
pliktelser i henhold til denne forord
ning.
51. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 10 nr. 2, sammenholdt med vedlegg
I avsnitt D del I nr. 4 annet ledd, dersom
det utsteder en kredittvurdering eller
ikke trekker tilbake en eksisterende
kredittvurdering i et tilfelle der mangel
på pålitelige opplysninger eller kom
pleksiteten til en ny type finansielt
instrument eller kvaliteten på de tilgjen
gelige opplysningene ikke er tilfredsstil
lende eller reiser alvorlig tvil med hensyn til om kredittvurderingsbyrået kan
utstede en troverdig kredittvurdering.
52. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 10 nr. 6 dersom det bruker navnet
ESMA eller navnet på en vedkommende

myndighet på en slik måte at det angir
eller antyder at ESMA eller en vedkom
mende myndighet støtter eller godkjen
ner kredittvurderingsbyråets kreditt
vurderinger eller kredittvurderingsvirk
somhet.
53. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 13 dersom det krever avgift for opp
lysninger som gis i samsvar med
artikkel 8-12.
54. Dersom kredittvurderingsbyrået er en
juridisk person som er etablert i Unio
nen, overtrer det artikkel 14 nr. 1 der
som det ikke søker om registrering i
henhold til artikkel 2 nr. 1.
II. Overtredelser i forbindelse med hindringer
for tilsynsvirksomheten
1. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt B nr. 7, dersom det ikke sørger
for at det finnes tilfredsstillende doku
mentasjon eller revisjonsspor for byrå
ets kredittvurderingsvirksomhet i sam
svar med nevnte bestemmelser.
2. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med ved
legg I avsnitt B nr. 8 første ledd, der
som det ikke oppbevarer dokumenta
sjonen og revisjonssporene omhandlet
i nr. 7 i nevnte avsnitt i sine lokaler i
minst fem år, eller dersom det ikke stil
ler dokumentasjonen og revisjonsspo
rene til rådighet for ESMA på anmod
ning.
3. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt B nr. 9, dersom det ikke oppbe
varer dokumentasjon om kredittvurde
ringsbyråets og den kredittvurderte
enhetens eller den tilknyttede tredje
manns respektive rettigheter og plikter
i henhold til en avtale om yting av kre
dittvurderingstjenester, så lenge byrå
ets forbindelse til den kredittvurderte
enheten eller dens tilknyttede tredje
menn varer.
4. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 11 nr. 2 dersom det ikke gjør opplys
ninger som kreves, tilgjengelige eller
ikke framlegger opplysninger i det for
mat som kreves i henhold til nevnte
nummer.
5. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 11 nr. 3, sammenholdt med vedlegg
I avsnitt E del I nr. 2, dersom det ikke gir
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ESMA en liste over byråets tilleggstje
nester.
6. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 14 nr. 3 annet ledd dersom det ikke
underretter ESMA om alle vesentlige
endringer i vilkårene for førstegangs
registrering i samsvar med nevnte ledd.
7. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 23b nr. 1 dersom det gir uriktige og
villedende opplysninger som svar på en
enkel anmodning om opplysninger i
samsvar med artikkel 23b nr. 2, eller
som svar på en beslutning der det kre
ves opplysninger i samsvar med artik
kel 23b nr. 3.
8. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 23c nr. 1 bokstav c) dersom det gir
uriktige og villedende svar på spørsmål
som stilles i henhold til nevnte bokstav.
III. Overtredelser i forbindelse med bestemmelser
om offentliggjøring
1. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt B nr. 2, dersom det ikke offent
liggjør navnene på de kredittvurderte
enhetene eller tilknyttede tredjemenn
som står for mer enn 5 % av byråets
årsinntekt.
2. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt B nr. 4 tredje ledd annen del, der
som det i den endelige kredittvurde
ringsrapporten ikke opplyser om hvilke
tilleggstjenester som er ytt til den kre
dittvurderte enheten eller tilknyttet
tredjemann.
3. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 8 nr. 1 dersom det ikke offentliggjør
de metodene, modellene og grunnleg
gende forutsetningene som det bruker i
sin kredittvurderingsvirksomhet som
beskrevet i vedlegg I avsnitt E del I
nr. 5.
4. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 8 nr. 6 bokstav a) når de metodene,
modellene og grunnleggende forutset
ningene som det bruker i sin kredittvur
deringsvirksomhet, endres, dersom det
ikke umiddelbart offentliggjør, eller
dersom det offentliggjør, men med et
annet kommunikasjonsmiddel enn det
som ble brukt for å distribuere de
berørte kredittvurderingene, i hvilket
omfang kredittvurderingene forventes
å bli påvirket.

5. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 10 nr. 1 dersom det ikke offent
liggjør enhver beslutning om å avbryte
en kredittvurdering på ikke selektivt
grunnlag og til rett tid, herunder en
fullstendig begrunnelse for beslutnin
gen.
6. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 10 nr. 2, sammenholdt med vedlegg
I avsnitt D del I nr. 1 eller 2, nr. 4 første
ledd eller nr. 5, eller vedlegg I avsnitt D
del II, dersom det ikke gir de opplysnin
gene som kreves i henhold til disse
bestemmelsene, når det utarbeider en
kredittvurdering.
7. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 10 nr. 2, sammenholdt med vedlegg
I avsnitt D del I nr. 3, dersom det ikke
underretter den kredittvurderte enhe
ten om kredittvurderingen minst tolv
timer før offentliggjøringen.
8. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 10 nr. 3 dersom det ikke sikrer at
vurderingskategoriene som tildeles
strukturerte finansielle instrumenter,
holdes klart atskilt ved å benytte et sym
bol som skiller dem fra vurderingskate
goriene som brukes for andre enheter,
finansielle instrumenter eller finansielle
forpliktelser.
9. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 10 nr. 4 dersom det ikke offentlig
gjør sine retningslinjer og rutiner med
hensyn til kredittvurderinger utstedt
uoppfordret.
10. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 10 nr. 5 dersom det ikke gir de opp
lysningene som kreves i henhold til
nevnte nummer når det utsteder en kre
dittvurdering uoppfordret, eller dersom
det ikke angir en kredittvurdering
utstedt uoppfordret som sådan.
11. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 11 nr. 1 dersom det ikke fullt ut
offentliggjør eller umiddelbart ajour
fører opplysninger om de forhold som
angis i vedlegg I avsnitt E del I.
Vedlegg IV
Liste over koeffisienter knyttet til skjerpende og
formildende omstendigheter ved anvendelse av
artikkel 36a nr. 3
Følgende koeffisienter skal anvendes kumulativt
på grunnbeløpene nevnt i artikkel 36a nr. 2 på
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grunnlag av hver av følgende skjerpende og for
mildende omstendigheter:
I. Justeringskoeffisienter knyttet til skjerpende
omstendigheter
1. Dersom overtredelsen er begått gjentatte
ganger, anvendes en tilleggskoeffisient på
1,1 for hver gang den gjentas.
2. Dersom overtredelsen er begått i mer enn
seks måneder, anvendes en koeffisient på
1,5.
3. Dersom overtredelsen har avdekket sys
temsvakheter i organiseringen av kre
dittvurderingsbyrået, særlig i dets fram
gangsmåter, ledelsessystemer eller intern
kontroller, anvendes en koeffisient på 2,2.
4. Dersom overtredelsen har hatt negativ innvirkning på kvaliteten på vurderingene som
er foretatt av det berørte kredittvurderings
byrået, anvendes en koeffisient på 1,5.
5. Dersom overtredelsen er begått forsettlig,
anvendes en koeffisient på 2.
6. Dersom det ikke er truffet korrigerende til
tak etter at overtredelsen ble fastslått,
anvendes en koeffisient på 1,7.

7. Dersom kredittvurderingsbyråets øverste
ledelse ikke har samarbeidet med ESMA
om gjennomføringen av ESMAs granskin
ger, anvendes en koeffisient på 1,5.
II. Justeringskoeffisienter knyttet til formildende
omstendigheter
1. Dersom overtredelsen gjelder et forhold
omhandlet i vedlegg III avsnitt II eller III og
er begått i færre enn ti virkedager, anven
des en koeffisient på 0,9.
2. Dersom kredittvurderingsbyråets øverste
ledelse kan godtgjøre at den har truffet alle
nødvendige tiltak for å hindre overtredel
sen, anvendes en koeffisient på 0,7.
3. Dersom kredittvurderingsbyrået raskt,
effektivt og fullt ut har underrettet ESMA
om overtredelsen, anvendes en koeffisient
på 0,4.
4. Dersom kredittvurderingsbyrået frivillig
har truffet tiltak for å sikre at en lignende
overtredelse ikke kan begås i framtiden,
anvendes en koeffisient på 0,6.
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Vedlegg 1

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 462/2013
av 21. mai 2013 om endring av forordning (EF) nr. 1060/2009
om kredittvurderingsbyråer
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 114,
under henvisning til forslag fra Europakommi
sjonen,
etter oversending av utkast til regelverksakt til
de nasjonale parlamentene,
under henvisning til uttalelse fra Den euro
peiske sentralbank1,
under henvisning til uttalelse fra Den euro
peiske økonomiske og sosiale komité2,
etter den ordinære regelverksprosessen3 og
ut fra følgende betraktninger:
1) I henhold til europaparlaments- og rådsfor
ordning (EF) nr. 1060/20094 skal kredittvur
deringsbyråer overholde visse atferdsregler
for å begrense eventuelle interessekonflikter
og sikre at kredittvurderingene og vurde
ringsprosessene er av høy kvalitet og tilstrek
kelig gjennomsiktige. Etter de endringene
som ble innført ved europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 513/20115, har Den
europeiske tilsynsmyndighet (Den euro
peiske verdipapir- og markedstilsynsmyndig
het (ESMA), som ble opprettet ved europa
parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/
20106, fått myndighet til å registrere kre
dittvurderingsbyråer og føre tilsyn med dem.
Denne forordning utfyller de gjeldende ram
mereglene for kredittvurderingsbyråer. Noen
av de viktigste problemene, for eksempel
interessekonflikter i forbindelse med utsteder
betaler-modellen og opplysning om struktu
rerte finansielle instrumenter, er blitt behand
1
2
3
4
5
6

EUT C 167 av 13.6.2012, s. 2.
EUT C 181 av 21.6.2012, s. 68.
Europaparlamentets holdning av 16. januar 2013 (ennå ikke
offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 13. mai 2013.
EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1.
EUT L 145 av 31.5.2011, s. 30.
EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.

let, og rammereglene må gjennomgås etter at
de har vært gjeldende i et rimelig tidsrom, for
å vurdere om de fullt ut løser disse proble
mene. I mellomtiden har den nåværende
statsgjeldskrisen tydelig vist at det er behov
for en gjennomgåelse av kravene til gjennom
siktighet og framgangsmåte samt tidsplanen
for offentliggjøring som gjelder særskilt for
statspapirvurderinger.
2) I Europaparlamentets resolusjon av 8. juni
2011 om kredittvurderingsbyråenes framtids
utsikter7 ble det etterlyst en bedre regulering
av kredittvurderingsbyråer. På sitt uformelle
møte 30. september og 1. oktober 2010 fastslo
Økofin-rådet at det kreves ytterligere innsats
for å løse en rekke problemer knyttet til kre
dittvurderingsvirksomhet, herunder risikoen
for overdreven tillit til kredittvurderinger og
risikoen for interessekonflikter som skyldes
kredittvurderingsbyråers
godtgjøringsmo
dell. På sitt møte 23. oktober 2011 konklu
derte Det europeiske råd med at det er nød
vendig å redusere overdreven tillit til kre
dittvurderinger.
3) På internasjonalt plan godkjente Rådet for
finansiell stabilitet (FSB), som Den euro
peiske sentralbank (ESB) er medlem av, 20.
oktober 2010 prinsipper for å redusere
myndigheters og finansinstitusjoners over
drevne tillit til kredittvurderinger («FSB-prin
sippene»). FSB-prinsippene ble godkjent på
G20-toppmøtet i Seoul i november 2010. Det
er derfor hensiktsmessig at vedkommende
sektormyndigheter vurderer markedsdelta
kernes praksis og oppmuntrer disse markeds
deltakere til å begrense virkningene av slik
praksis. Vedkommende sektormyndigheter
bør vedta oppmuntringstiltak. ESMA, ved
behov i samarbeid med Den europeiske til
synsmyndighet (Den europeiske banktilsyns
myndighet), opprettet ved europaparlaments7

EUT C 380 E av 11.12.2012, s. 24.
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og rådsforordning (EU) nr. 1093/20108, og
med Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og
tjenestepensjoner), opprettet ved europapar
laments- og rådsforordning (EU) nr. 1094/
20109, bør treffe tiltak for å lette tilnærmingen
av tilsynspraksis i samsvar med forordning
(EU) nr. 1095/2010 og innenfor rammen av
denne forordning.
4) Kredittvurderingsbyråer bør gjøre investorer
oppmerksomme på opplysningene om sann
synligheten for mangler i kredittvurderinger
og kredittutsikter, som bygger på opplysnin
ger om historiske resultater som er offentlig
gjort i det sentrale datalageret ESMA har opp
rettet.
5) I henhold til FSB-prinsippene bør sentralban
ker selv foreta sine egne kredittvurderinger
av de finansielle instrumentene som de vil
godta i markedstransaksjoner, både som sik
kerhet og direkte kjøp. Sentralbankene bør i
sin politikk ikke anvende mekaniske fram
gangsmåter som kan føre til unødvendig brå
og store endringer i finansielle instrumenters
godtakbarhet og i avkortningssatsene, som
kan forverre terskelvirkningene». Videre
erklærte ESB i sin uttalelse av 2. april 2012 at
den er forpliktet til å støtte det felles målet om
å redusere overdreven tillit til kredittvurderin
ger. I den forbindelse rapporterer ESB
regelmessig om de ulike tiltakene Eurosys
temet har truffet for å redusere overdreven til
lit til kredittvurderinger. I henhold til artikkel
284 nr. 3 i traktaten om Den europeiske uni
ons virkemåte (TEUV) skal ESB oversende
en årsrapport om virksomheten til Det euro
peiske system av sentralbanker (ESSB) og
om penge- og valutapolitikken i de foregå
ende og inneværende år til Europaparlamen
tet, Rådet og Kommisjonen samt til Det euro
peiske råd. ESBs leder skal framlegge rappor
ten for Europaparlamentet, som kan holde en
allmenn debatt på grunnlag av den, og for
Rådet. Videre kan ESB i slike rapporter
beskrive hvordan den har gjennomført FSB
prinsippene og de alternative vurderingsord
ningene som den anvender.
6) Unionen arbeider med sikte på i første
omgang å vurdere om unionsretten innehol
der henvisninger til kredittvurderinger som
fører til eller kan føre til ensidig og automa
tisk tillit til slike kredittvurderinger, og i
8
9
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andre omgang alle henvisninger til kredittvur
deringer for lovgivningsmessige formål med
sikte på å fjerne dem innen 2020, forutsatt at
egnede alternativer til kredittrisikovurdering
identifiseres og gjennomføres.
7) Kredittutsiktenes betydning for investorer og
utstedere og deres virkninger på markedene,
kan sammenlignes med kredittvurderinge
nes betydning og virkninger. Alle krav i for
ordning (EF) nr. 1060/2009 som har til formål
å sikre at kredittvurdering foretas på en måte
som er nøyaktig, gjennomsiktig og uten
interessekonflikter, bør derfor få anvendelse
også på kredittutsikter. I henhold til gjel
dende tilsynspraksis får en rekke krav i for
ordningen anvendelse på kredittutsikter.
Denne forordning bør klargjøre reglene og gi
rettssikkerhet ved å innføre en definisjon av
kredittutsikter og klargjøre hvilke særlige
bestemmelser som får anvendelse på kreditt
utsikter. Definisjonen av kredittutsikter bør
også omfatte uttalelser om en kredittvurde
rings forventede utvikling på kort sikt, såkalte
observasjonslister.
8) På mellomlang sikt bør det vurderes ytterli
gere tiltak for å fjerne henvisninger til kre
dittvurderinger for lovgivningsmessige for
mål fra finansreglementet og utelukke
risikovekting av eiendeler gjennom kre
dittvurderinger. På det nåværende tidspunkt
er imidlertid kredittvurderingsbyråer viktige
deltakere på finansmarkedene. Kredittvurde
ringsbyråenes og deres kredittvurderings
virksomhets uavhengighet og integritet er
derfor særlig viktig for å sikre deres trover
dighet overfor markedsdeltakerne, særlig
investorer og andre som bruker kredittvurde
ringer. I henhold til forordning (EF) nr. 1060/
2009 skal kredittvurderingsbyråer registreres
og føres tilsyn med, ettersom deres tjenester
har betydelig innvirkning på allmennhetens
interesse. I motsetning til investeringsanaly
ser er kredittvurderinger ikke bare uttalelser
om verdien av eller prisen på et finansielt
instrument eller en finansiell forpliktelse. Kre
dittvurderingsbyråer er ikke bare finansanaly
tikere eller investeringsrådgivere. Kredittvur
deringer har en lovgivningsmessig verdi for
regulerte investorer, for eksempel kredittin
stitusjoner, forsikringsforetak og andre insti
tusjonelle investorer. Selv om insitamentene
til å ha overdreven tillit til kredittvurderinger
reduseres, danner kredittvurderinger fortsatt
grunnlag for investeringsbeslutninger, særlig
som følge av informasjonsulikhet og av effek
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tivitetshensyn. I denne sammenheng må kre
dittvurderingsbyråene være uavhengige og
oppfattes som sådanne av markedsdelta
kerne, og deres vurderingsmetoder må være
gjennomsiktige og oppfattes som sådanne.
9) Overdreven tillit til kredittvurderinger bør
reduseres, og alle de automatiske virknin
gene av kredittvurderinger bør gradvis fjer
nes. Kredittinstitusjoner og verdipapirforetak
bør oppmuntres til å innføre interne fram
gangsmåter for å foreta sine egne kredittri
sikovurderinger og bør oppmuntre investorer
til å foreta en aktsomhetskontroll. Innenfor
denne rammen fastsetter denne forordning at
finansinstitusjoner ikke utelukkende eller
automatisk bør støtte seg til kredittvurderin
ger. Disse institusjonene bør derfor unngå å
inngå avtaler der de ensidig eller automatisk
støtter seg til kredittvurderinger, og de bør
unngå å bruke dem i avtaler som eneste para
meter for å vurdere investeringers kredittver
dighet eller for å treffe beslutning om å foreta
eller avhende investeringer.
10) Forordning (EF) nr. 1060/2009 inneholder
allerede et første sett med tiltak som skal
sikre kredittvurderingsbyråers og deres kre
dittvurderingsvirksomhets uavhengighet og
integritet. Flere av bestemmelsene i denne
forordning har som formål å sikre kredittvur
deringsbyråers uavhengighet og identifisere,
håndtere og, i den grad det er mulig, unngå
enhver interessekonflikt som kan oppstå. Den
kredittvurderte enhetens utvelging og godt
gjøring av kredittvurderingsbyråer (utsteder
betaler-modellen) er knyttet til iboende
interessekonflikter. Denne modellen opp
muntrer kredittvurderingsbyråer til å utstede
gunstige vurderinger av utstederen for å sikre
en langvarig forretningsforbindelse som
garanterer inntekter eller sikrer ytterligere
arbeid og inntekter. Forbindelser mellom kre
dittvurderingsbyråenes aksjeeiere og de kre
dittvurderte enhetene kan dessuten skape
interessekonflikter som gjeldende regler ikke
tar tilstrekkelig hensyn til. Kredittvurderinger
som utstedes etter utsteder betaler-modellen,
kan derfor oppfattes som kredittvurderinger
som er tilpasset utstederen, og ikke som kre
dittvurderinger som investoren trenger. Det
er viktig å skjerpe vilkårene for kredittvurde
ringsbyråers uavhengighet for å øke trover
digheten til kredittvurderinger som utstedes
etter utsteder betaler-modellen.
11) For å øke konkurransen i et marked som har
vært dominert av tre kredittvurderingsbyråer,

bør det treffes tiltak for å oppmuntre til bruk
av mindre kredittvurderingsbyråer. Det har i
den senere tid vært praksis at utstedere eller
tilknyttet tredjemann anmoder om kredittvur
deringer fra to eller flere kredittvurderingsby
råer, og derfor bør utstederen eller en tilknyt
tet tredjemann, når der anmodes om to eller
flere kredittvurderinger, overveie å utnevne
minst ett kredittvurderingsbyrå som ikke har
mer enn 10 % av den samlede markedsande
len, og som utstederen eller en tilknyttet tred
jemann anser som egnet til å kredittvurdere
den berørte utstedelsen eller enheten.
12) Kredittvurderingsmarkedet viser at kre
dittvurderingsbyråer og kredittvurderte enhe
ter tradisjonelt oppretter langvarige forbindel
ser. Dette øker risikoen for fortrolighet, etter
som kredittvurderingsbyrået kan bli for velvil
lig innstilt til den kredittvurderte enhetens
ønsker. Under slike omstendigheter kan det
senere oppstå tvil om kredittvurderingsbyrå
ers upartiskhet Kredittvurderingsbyråer som
utnevnes og betales av et utstedende foretak,
har faktisk et insitament til å utstede overdre
vent gunstige vurderinger av den kredittvur
derte enheten eller dens gjeldsinstrumenter
for å opprettholde forretningsforbindelsen
med en slik utsteder. Utstederne har også
insitament til å opprettholde langvarige for
bindelser, for eksempel gjennom bindings
virkningen, som gjør at en utsteder avstår fra
å bytte kredittvurderingsbyrå fordi det kan
gjøre investorene usikre på utstederens kre
dittverdighet. Dette problemet ble påpekt
allerede i forordning (EF) nr. 1060/2009, der
det kreves at kredittvurderingsbyråene skal
anvende en rotasjonsordning som sikrer en
gradvis utskifting av analysegrupper og kre
dittvurderingskomiteer for å unngå at uavhen
gigheten til kredittvurderingsanalytikerne og
personer som godkjenner kredittvurderinger,
undergraves. Virkningen av disse reglene var
imidlertid svært avhengig av løsningen på
spørsmålet om atferden internt i kredittvurde
ringsbyrået, nærmere bestemt den faktiske
uavhengigheten og profesjonaliteten til kre
dittvurderingsbyråets ansatte i forhold til kre
dittvurderingsbyråets egne forretningsin
teresser. Disse reglene ble ikke utformet for å
gi tredjemann en tilstrekkelig garanti for at
interessekonflikter som følge av langvarige
forbindelser ville bli effektivt begrenset eller
unngått. En måte å oppnå dette på kan være å
begrense perioden da et kredittvurderings
byrå kan fortsette å foreta kredittvurderinger
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av samme utsteder eller dennes gjeldsinstru
menter. Dersom det fastsettes en lengste til
latt avtaleperiode for utstederen som kre
dittvurderes eller har utstedt gjeldsinstru
mentene som kredittvurderes, og kredittvur
deringsbyrået, ville insitamentet til å utstede
gunstige kredittvurderinger forsvinne. Kravet
om at rotasjon av kredittvurderingsbyråer
skal bli en alminnelig og utbredt markeds
praksis, bør også effektivt begrense proble
met med bindingsvirkningen. Rotasjon av kre
dittvurderingsbyråer bør dessuten få positive
virkninger for kredittvurderingsmarkedet
ettersom dette vil gi lettere inntreden for nye
markedsdeltakere og gi eksisterende kre
dittvurderingsbyråer mulighet til å utvide for
retningsvirksomheten til nye områder.
13) Det er imidlertid viktig at gjennomføringen av
en rotasjonsordning skjer på en slik måte at
fordelene ved ordningen mer enn oppveier
eventuelle negative følger av den. Hyppig
rotasjon kan for eksempel medføre økte kost
nader for utstedere og kredittvurderingsby
råer, ettersom kostnadene knyttet til vurde
ring av en ny enhet eller et nytt finansielt
instrument vanligvis er større enn kostnadene
for overvåking av en kredittvurdering som
allerede er utstedt. Det krever også betydelig
tid og betydelige ressurser å etablere et kre
dittvurderingsbyrå, uavhengig av om dette er
en nisjedeltaker eller dekker alle eiendel
sklasser. Videre kan en løpende rotasjon av
kredittvurderingsbyråer ha en betydelig innvirkning på kvaliteten og kontinuiteten av kre
dittvurderinger. Like viktig er det at en rota
sjonsordning bør innføres med tilstrekkelige
beskyttelsestiltak for å gjøre det mulig for
markedet å gradvis tilpasse seg, før ordnin
gen eventuelt utvides i framtiden. Dette kan
oppnås ved å begrense ordningens virkeom
råde til reverdipapiriseringer, som er en
begrenset kilde til bankfinansiering, samtidig
som det tillates at allerede utstedte kredittvur
deringer fortsatt overvåkes på anmodning,
også etter at rotasjon blir obligatorisk. Rota
sjon bør derfor som en allmenn regel berøre
bare nye reverdipapiriseringer med underlig
gende eiendeler fra samme initiativtaker.
Kommisjonen bør vurdere om det er hen
siktsmessig å opprettholde en begrenset rota
sjonsordning eller å anvende den også på
andre eiendelsklasser, og i så fall om disse
andre klassene krever en annen behandling
med hensyn til for eksempel den lengste til
latte avtaleperioden. Dersom rotasjonsordnin

gen innføres for andre eiendelsklasser, bør
Kommisjonen vurdere om det er behov for å
innføre en forpliktelse for kredittvurderings
byrået til å framlegge, ved utløpet av den leng
ste tillatte varigheten av avtaleforholdet, opp
lysninger om utstederen og de kredittvur
derte finansielle instrumentene (overførings
dokument) for det nye kredittvurderingsby
rået.
14) Det er hensiktsmessig å innføre rotasjon på
kredittvurderingsmarkedet for reverdipapiri
seringer. For det første er dette det segmen
tet av det europeiske verdipapiriseringsmar
kedet som har hatt dårligst resultater etter
finanskrisen, og det er derfor i dette segmen
tet det er størst behov for å håndtere interes
sekonflikter. For det andre er kredittrisikoen
for reverdipapiriseringer vanligvis særegen
for hver transaksjon, mens kredittrisikoen for
gjeldsinstrumenter som utstedes av for
eksempel foretak, i høy grad avhenger av
utstederens egen evne til å tilbakebetale gjel
den. Når en ny reverdipapirisering gjøres, er
det ikke stor risiko for at kunnskap går tapt
dersom et nytt kredittvurderingsbyrå hyres.
Selv om det med andre ord for tiden bare fin
nes et begrenset antall kredittvurderingsby
råer som deltar på kredittvurderingsmarke
det for reverdipapiriseringer, er dette marke
det mer åpent for konkurranse, og en rota
sjonsordning kan være en drivkraft for å
oppnå mer dynamikk i dette markedet. Kre
dittvurderingsmarkedet for reverdipapirise
ringer domineres av enkelte store kredittvur
deringsbyråer, men det finnes andre delta
kere som har bygget opp sakkunnskap på
dette området.
15) Regelmessig rotasjon av kredittvurderingsby
råer som utsteder kredittvurderinger av
reverdipapiriseringer, bør gi større mangfold
i vurderingene av kredittverdighet. Når kre
dittvurderingsbyråene anvender mange for
skjellige synspunkter, perspektiver og meto
der, bør det føre til mer mangfoldige kre
dittvurderinger og i siste instans forbedre vur
deringen av reverdipapiriseringenes kre
dittverdighet. For at dette mangfoldet skal få
betydning og for å unngå makelighet hos
både initiativtakere og kredittvurderingsby
råer, er det nødvendig å begrense den perio
den kredittvurderingsbyrået får kredittvur
dere reverdipapiriseringer fra samme initiativ
taker, til et nivå som sikrer at det regelmessig
foretas nye vurderinger av kredittverdig
heten. Disse faktorene samt behovet for å
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sikre en viss kontinuitet i tilgangen til kre
dittvurderinger gjør en periode på fire år
egnet. Når minst fire kredittvurderingsby
råer er utnevnt, er målene for rotasjonsord
ningen allerede nådd, og kravet om rotasjon
bør derfor ikke få anvendelse. For å sikre
reell konkurranse bør et slikt unntak få
anvendelse bare dersom minst fire av de
utnevnte
kredittvurderingsbyråene
kre
dittvurderer en bestemt andel av initiativtake
rens utestående finansielle instrumenter.
16) Det er hensiktsmessig å utforme en rotasjons
ordning for reverdipapiriseringer med
utgangspunkt i initiativtakeren. Reverdipapiri
seringer utstedes av spesialforetak som har
liten evne til å betale gjelden. En rotasjon
utformet med utstederen som utgangspunkt,
vil derfor gjøre ordningen ineffektiv. En rota
sjon utformet med organisatoren som
utgangspunkt, vil derimot innebære at unnta
ket nesten alltid får anvendelse.
17) En rotasjonsordning kan være et viktig mid
del for å redusere hindringene for inntreden
på kredittvurderingsmarkedet for reverdipa
piriseringer. Samtidig kan det imidlertid gjøre
det vanskeligere for nye markedsdeltakere å
få fotfeste på markedet, ettersom de ikke vil få
beholde sine kunder. Det er derfor hensikts
messig å innføre et unntak fra rotasjonsord
ningen for små kredittvurderingsbyråer.
18) For å virke effektivt må rotasjonsordningen
håndheves på en troverdig måte. Målene for
rotasjonskravet vil ikke bli nådd dersom et
tidligere kredittvurderingsbyrå på nytt får
kredittvurdere
reverdipapiriseringer
fra
samme initiativtaker før det har gått tilstrek
kelig lang tid. Det er derfor viktig å fastsette
en egnet periode da det tidligere kredittvurde
ringsbyrået ikke på nytt kan utnevnes til å
kredittvurdere
reverdipapiriseringer
fra
samme initiativtaker. Denne perioden bør
være tilstrekkelig lang til å gjøre det mulig for
det nye kredittvurderingsbyrået å yte kre
dittvurderingstjenestene på en effektiv måte,
til å sikre at reverdipapiriseringene faktisk
analyseres på nytt med en annen tilnærming,
og til å garantere at det er tilstrekkelig konti
nuitet i kredittvurderingene som utstedes av
det nye kredittvurderingsbyrået. For at en
rotasjonsordning skal kunne virke på riktig
måte, begrenses også periodens lengde sam
tidig av tilgangen til kredittvurderingsbyråer
som har tilstrekkelig erfaring på området
reverdipapiriseringer. Periodens lengde bør
derfor stå i forhold til og normalt tilsvare leng

den av den utløpte avtalen til det tidligere kre
dittvurderingsbyrået, men bør ikke overstige
fire år.
19) Kravet om en regelmessig rotasjon av kre
dittvurderingsbyråer står i forhold til det
målet som skal nås. Kravet gjelder bare for
registrerte kredittvurderingsbyråer som er
regulerte og yter en tjeneste som er i allmenn
hetens interesse (kredittvurderinger som kan
anvendes for lovgivningsmessige formål),
etter utsteder betaler-modellen og for en
bestemt eiendelsklasse (reverdipapiriserin
ger). Fordelen ved å oppnå anerkjennelse for
den viktige rollen kredittvurderingsbyråets
tjenester spiller for reguleringen av markedet
for finansielle tjenester, og ved at byrået blir
godkjent for å utføre denne oppgaven, gjør
det nødvendig at det oppfyller visse forpliktel
ser for å sikre at det under alle omstendighe
ter er uavhengig og anses som uavhengig. Et
kredittvurderingsbyrå som hindres i å kre
dittvurdere reverdipapiriseringer fra en
bestemt initiativtaker, vil fortsatt ha tillatelse
til å kredittvurdere reverdipapiriseringer fra
andre initiativtakere samt andre eiendelsklas
ser. Under markedsforhold der rotasjonsre
gelen gjelder for alle deltakere, vil det oppstå
nye forretningsmuligheter ettersom alle kre
dittvurderingsbyråer skal rotere. Kredittvur
deringsbyråene vil dessuten alltid kunne
utstede uoppfordrede kredittvurderinger av
reverdipapiriseringer fra samme initiativta
ker og dermed nyte godt av deres erfaringer.
Kredittvurderinger utstedt uoppfordret er
ikke bundet av utsteder betaler-modellen og
påvirkes derfor teoretisk mindre av potensi
elle interessekonflikter. Reglene om den leng
ste tillatte avtaleperioden for et kredittvurde
ringsbyrå, og kravet om at flere enn ett kre
dittvurderingsbyrå skal engasjeres, utgjør
også en begrensning av adgangen til å utøve
forretningsvirksomhet for alle kredittvurde
ringsbyråenes kunder. Disse begrensningene
er imidlertid nødvendige av hensyn til all
mennhetens interesse, ettersom utsteder
betaler-modellen kan gjøre det vanskelig for
kredittvurderingsbyråene å bevare den uav
hengigheten som er nødvendig for å sikre
uavhengige kredittvurderinger som investo
rene kan bruke for lovgivningsmessige for
mål. Disse begrensningene går heller ikke
lenger enn det som er nødvendig, og bør sna
rere anses å øke reverdipapiriseringens kre
dittverdighet overfor andre parter og i siste
instans markedet.
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20) Et kredittvurderingsbyrås uavhengighet av
en kredittvurdert enhet påvirkes også av
potensielle interessekonflikter mellom dets
største aksjeeiere og den kredittvurderte
enheten. En aksjeeier i et kredittvurderings
byrå kan være et medlem av administrasjons
eller tilsynsorganet i den kredittvurderte
enheten eller en tilknyttet tredjemann Forord
ning (EF) nr. 1060/2009 omfatter denne
typen situasjoner bare når det gjelder interes
sekonflikter forårsaket av vurderingsanalyti
kere, personer som godkjenner kredittvurde
ringer, eller andre ansatte i kredittvurderings
byrået. Nevnte forordning omhandler imidler
tid ikke potensielle interessekonflikter forår
saket av aksjeeiere eller deleiere i kreditt
vurderingsbyråer. For å styrke oppfatningen
av kredittvurderingsbyråene som uavhen
gige av de kredittvurderte enhetene er det
hensiktsmessig å utvide gjeldende regler som
er fastsatt i nevnte forordning om interesse
konflikter forårsaket av kredittvurderingsby
råenes ansatte, til å omfatte interessekonflik
ter forårsaket av aksjeeiere eller deleiere som
har betydelige andeler i kredittvurderingsby
rået. Kredittvurderingsbyrået bør derfor avstå
fra å utstede kredittvurderinger, eller det bør
opplyse om at kredittvurderingen kan bli
påvirket, når en aksjeeier eller en deleier som
har 10 % av stemmerettene i kredittvurde
ringsbyrået, også er medlem av den kre
dittvurderte enhetens administrasjons- eller
tilsynsorgan eller har investert i den kre
dittvurderte enheten, når investeringen er av
en viss størrelse. Videre bør det offentliggjø
res dersom en aksjeeier eller en deleier som
har minst 5 % av stemmerettene i dette kre
dittvurderingsbyrået, har investert i den kre
dittvurderte enheten eller er medlem av dens
administrasjons- eller tilsynsorgan, i det min
ste dersom investeringen er av en viss stør
relse. Dessuten bør en aksjeeier eller en
deleier som kan utøve betydelig innflytelse på
kredittvurderingsbyråets virksomhet, ikke
yte konsulent- eller rådgivningstjenester til
den kredittvurderte enheten eller en tilknyttet
tredjemann med hensyn til dennes foretaks
struktur, juridiske struktur, eiendeler, forplik
telser eller virksomhet.
21) For å sikre at bestemmelsene om uavhengig
het og forebygging av interessekonflikter i
forordning (EF) nr. 1060/2009 kan anvendes,
og for å hindre at de blir ineffektive, er det
behov for et tilstrekkelig høyt antall kre
dittvurderingsbyråer som verken er knyttet til

det tidligere kredittvurderingsbyrået i tilfelle
av rotasjon eller til det kredittvurderingsby
rået som parallelt yter kredittvurderingstje
nester til samme utsteder. Det er hensikts
messig å kreve et klart skille mellom det tidli
gere kredittvurderingsbyrået og det nye
byrået i tilfelle av rotasjon, samt mellom de to
kredittvurderingsbyråene som parallelt yter
kredittvurderingstjenester til samme utste
der. De berørte kredittvurderingsbyråene bør
ikke være knyttet til hverandre gjennom kon
troll, ved at de inngår i samme gruppe av kre
dittvurderingsbyråer, ved at de er aksjeeiere
eller deleiere, eller ved at de kan utøve stem
meretter i et av de andre kredittvurderingsby
råer eller kan utnevne medlemmer av admi
nistrasjons- eller tilsynsorganet i et av de
andre kredittvurderingsbyråene.
22) Kredittvurderingsbyråer bør opprette, opp
rettholde, håndheve og dokumentere en
effektiv intern kontrollstruktur for gjennomfø
ring av retningslinjer og framgangsmåter for
forebygging og kontroll av eventuelle interes
sekonflikter og for å sikre at kredittvurderin
ger, vurderingsanalytikere og vurderings
grupper er uavhengige med hensyn til aksje
eiere, administrasjons- og ledelsesorganer og
salgs- og markedsføringsvirksomhet. Det bør
innføres standardmetoder for foretaksstyring,
behandling av organisasjonsspørsmål og
håndtering av interessekonflikter. Disse stan
dardmetodene bør regelmessig gjennomgås
og overvåkes for å vurdere om de er effektive
og om de bør ajourføres.
23) Oppfatningen av kredittvurderingsbyråer
som uavhengige vil særlig bli påvirket der
som de samme aksjeeierne eller deleierne
investerer i forskjellige kredittvurderingsby
råer som ikke tilhører samme gruppe av kre
dittvurderingsbyråer, i det minste dersom
investeringen er av en slik størrelse at det blir
mulig for disse aksjeeierne eller deleierne å
utøve en viss innflytelse på kredittvurderings
byråets virksomhet. For å sikre kredittvurde
ringsbyråenes uavhengighet (og oppfatnin
gen av dem som uavhengige) bør det derfor
fastsettes strengere regler for forbindelsene
mellom kredittvurderingsbyråene og deres
aksjeeiere eller deleiere. Derfor bør ingen
kunne ha en kapitalandel på 5 % eller mer i
flere enn ett kredittvurderingsbyrå samtidig,
med mindre de berørte kredittvurderings
byråene tilhører samme gruppe.
24) Målet om å sikre at kredittvurderingsbyråene
er tilstrekkelig uavhengige, krever at investo
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rene ikke har investeringer på 5 % eller mer i
flere enn ett kredittvurderingsbyrå samtidig.
Europaparlaments- og rådsdirektiv2004/109/
EF av 15. desember 2004 om harmonisering
av innsynskrav med hensyn til opplysninger
om utstedere av verdipapirer som er opptatt
til notering på et regulert marked10 fastsetter
at personer som kontrollerer minst 5 % av
stemmerettene i et børsnotert selskap, skal
opplyse offentligheten om dette, blant annet
fordi investorer har interesse i å kjenne til
endringer i stemmerettsstrukturen i et slikt
selskap. Grensen på 5 % anses derfor som et
større innehav av andeler, som kan få innfly
telse på stemmerettsstrukturen i et selskap.
Det er derfor hensiktsmessig å anvende gren
sen på 5 % for å begrense samtidig investering
i flere enn ett kredittvurderingsbyrå. Tiltaket
kan ikke anses som uforholdsmessig, etter
som alle registrerte kredittvurderingsbyråer i
Unionen er unoterte foretak og derfor ikke
underlagt de reglene for gjennomsiktighet og
framgangsmåter som får anvendelse på børs
noterte selskaper i Unionen i samsvar med
direktiv 2004/109/EF. Unoterte foretak er
ofte omfattet av aksjeeierprotokoller eller 
avtaler, og antall aksjeeiere eller deleiere er
vanligvis lavt. Derfor kan selv en mindretall
sandel i et unotert kredittvurderingsbyrå gi
innflytelse. For å sikre at det fortsatt er mulig
å foreta rent økonomiske investeringer i kre
dittvurderingsbyråer, bør denne begrensnin
gen av samtidige investeringer i flere enn ett
kredittvurderingsbyrå likevel ikke gjelde for
investeringer som kanaliseres gjennom kol
lektive investeringsordninger som forvaltes
av tredjemann som er uavhengig av investo
ren og ikke kontrolleres av denne.
25) Bestemmelsene i denne forordning om
interessekonflikter med hensyn til aksjeeier
strukturen bør ikke bare gjelde direkte eierin
teresser, men også indirekte eierinteresser,
ettersom det ellers kan være lett å omgå disse
bestemmelsene. Kredittvurderingsbyråer bør
gjøre sitt ytterste for å få vite hvem deres indi
rekte aksjeeiere er, slik at de kan unngå
potensielle interessekonflikter i den forbin
delse.
26) Virkningen av bestemmelsene om uavhengig
het og forebygging av interessekonflikter,
som krever at kredittvurderingsbyråer ikke
kredittvurderer samme utsteder over en lang
periode, kan undergraves dersom kredittvur

deringsbyråer får rett til å være betydelige
aksjeeiere eller deleiere i andre kredittvurde
ringsbyråer.
27) Det er viktig å sikre at endringer av vurde
ringsmetodene ikke gjør metodene mindre
strenge. Utstedere, investorer og andre
berørte parter bør derfor ha mulighet til å
uttale seg om alle planlagte endringer av vur
deringsmetoder. Det vil gjøre det lettere for
dem å forstå hvorfor nye metoder innføres og
hvorfor den berørte endringen foretas. Utste
dernes og investorenes uttalelser om de fore
slåtte metodene kan være nyttige for kre
dittvurderingsbyråene når de fastsetter meto
dene. ESMA bør også underrettes om plan
lagte endringer. Selv om forordning (EF) nr.
1060/2009 gir ESMA myndighet til å kontrol
lere at de metodene som brukes av kredittvur
deringsbyråer, er strenge, systematiske, kon
tinuerlige og underlagt godkjenning basert på
historisk erfaring, herunder etterkontroll, bør
denne kontrollmetoden ikke gi ESMA myn
dighet til å bedømme egnetheten av den fore
slåtte metoden eller innholdet i kredittvurde
ringene som utstedes etter at metodene er
anvendt. Ved behov bør vurderingsmetodene
ta hensyn til finansielle risikoer som er en
følge av miljørisikoer.
28) På grunn av de strukturerte finansielle instru
mentenes kompleksitet, har kredittvurde
ringsbyråene ikke alltid klart å sikre at kre
dittvurderingene av disse instrumentene er av
tilstrekkelig høy kvalitet. Dette har svekket
markedets tillit til denne typen kredittvurde
ringer. For å gjenopprette tilliten vil det være
hensiktsmessig å kreve at utstedere eller til
knyttet tredjemann engasjerer minst to kre
dittvurderingsbyråer til å kredittvurdere
strukturerte finansielle instrumenter, noe
som kan føre til forskjellige og konkurre
rende vurderinger. Dette vil også kunne redu
sere den overdrevne tilliten til enkeltstående
kredittvurderinger.
29) Forslaget til direktiv om adgang til å utøve
virksomhet som kredittinstitusjon og om til
syn med kredittinstitusjoner og verdipapir
foretak og forslaget til forordning om tilsyns
krav for kredittinstitusjoner og verdipapirfore
tak, som skal erstatte europaparlaments- og
rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 om
adgang til å starte og utøve virksomhet som
kredittinstitusjon11 og europaparlaments- og
rådsdirektiv 2006/49/EF av 14. juni 2006 om

10

11
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verdipapirforetaks og kredittinstitusjoners
kapitaldekningsgrad12, innfører et krav om at
kredittinstitusjoner og verdipapirforetak selv
skal vurdere kredittrisikoen i forbindelse med
enheter og finansielle instrumenter som de
investerer i, og at de ikke bare skal støtte seg
til kredittvurderinger. Dette kravet bør også
gjelde for andre finansmarkedsdeltakere som
er omfattet av unionsretten, herunder investe
ringsforvaltere. For alle finansmarkedsdeltak
ere bør dette kravet imidlertid håndheves på
en måte som står i forhold til den berørte
deltakerens art, omfang og kompleksitet.
Medlemsstatene bør ikke kunne innføre eller
opprettholde regler som tillater at disse inves
torene i større omfang støtter seg til kre
dittvurderinger.
30) Videre vil investorene bedre kunne foreta en
velfundert vurdering av strukturerte finansi
elle instrumenters kredittverdighet dersom
investorene får tilstrekkelige opplysninger
om disse instrumentene. Ettersom risikoen
for strukturerte finansielle instrumenter for
eksempel i stor utstrekning avhenger av de
underliggende eiendelenes kvalitet og resul
tater, bør investorene få flere opplysninger
om de underliggende eiendelene. Dette ville
redusere investorenes avhengighet av kre
dittvurderinger. Videre vil offentliggjøring av
relevante opplysninger om strukturerte finan
sielle instrumenter sannsynligvis øke konkur
ransen mellom kredittvurderingsbyråer,
ettersom dette særlig kan føre til et økt antall
kredittvurderinger utstedt uoppfordret. Kom
misjonen bør innen utgangen av januar 2016
vurdere og rapportere om hvorvidt det er hen
siktsmessig å utvide denne opplysningsplik
ten til å omfatte andre finansielle produkter.
Blant annet finnes det andre finansielle pro
dukter, for eksempel obligasjoner med for
trinnsrett og andre former for sikret gjeld, der
risikoen i stor utstrekning avhenger av den
underliggende sikkerhetens kjennetegn, og
der det kan være relevant å gi investorene
flere opplysninger om sikkerheten.
31) Investorer, utstedere og andre berørte parter
bør ha tilgang til ajourførte kredittvurderings
opplysninger på et sentralt nettsted. ESMA
bør opprette en europeisk kredittvurderings
plattform som gjør det mulig og lett for inves
torene å sammenligne alle kredittvurderinger
som finnes om en bestemt vurdert enhet. Det
er viktig at den europeiske kredittvurderings
12

EUT L 177 av 30.6.2006, s. 201.

plattformens nettsted inneholder alle tilgjen
gelige kredittvurderinger av hvert instru
ment, slik at investorene kan ta sin investe
ringsbeslutning på grunnlag av alle de for
skjellige uttalelsene. For å unngå å undergrave
muligheten
for
at
kredittvurderingsbyråer kan anvende inves
tor betaler-modellen, bør slike kredittvurde
ringer imidlertid ikke inngå i den europeiske
kredittvurderingsplattformen. Den euro
peiske kredittvurderingsplattformen bør
bidra til at mindre og nye kredittvurderings
byråer blir mer synlige. Den europeiske kre
dittvurderingsplattformen
bør
omfatte
ESMAs sentrale datalager med sikte på å
skape en felles plattform for alle tilgjengelige
kredittvurderinger av hvert instrument og for
opplysninger om historiske resultater som
offentliggjøres i det sentrale datalageret.
Europaparlamentet støttet innføringen av en
slik offentliggjøring av kredittvurderinger i
sin resolusjon av 8. juni 2011 om kredittvurde
ringsbyråer.
32) Kredittvurderinger har, uavhengig av om de
utstedes for lovgivningsmessige formål,
betydelig innvirkning på investeringsbeslut
ninger og på utstederes omdømme og finan
sielle attraktivitet. Kredittvurderingsbyrå
ene har derfor et stort ansvar overfor inves
torer og utstedere med hensyn til å sikre at
de overholder forordning (EF) nr. 1060/
2009, slik at deres kredittvurderinger er uav
hengige, objektive og av tilstrekkelig kvali
tet. Investorer og utstedere vil imidlertid
ikke alltid kunne tvinge kredittvurderingsby
råene til å ivareta det ansvaret de har overfor
dem. Det kan være særlig vanskelig å holde
et kredittvurderingsbyrå sivilrettslig ansvar
lig dersom det ikke foreligger et avtalefor
hold mellom et kredittvurderingsbyrå og for
eksempel en investor eller en utsteder som
uoppfordret er blitt kredittvurdert. Det kan
også være vanskelig for utstedere å holde
kredittvurderingsbyråer sivilrettslig ansvar
lig selv når de har et avtaleforhold med det
berørte kredittvurderingsbyrået; for eksem
pel kan en nedgradering av en kredittvurde
ring besluttet på grunnlag av en forsettlig
eller grovt uaktsom overtredelse av forord
ning (EF) nr. 1060/2009, få negativ innvirk
ning på en utsteders omdømme og finansier
ingskostnader og dermed skade denne utste
deren, selv om den ikke omfattes av avtale
rettslig ansvar. Det er derfor viktig å fast
sette
bestemmelser
om
tilstrekkelig
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regressrett for investorer som med rimelig
het har støttet seg til en kredittvurdering
som er utstedt i strid med forordning (EF)
nr. 1060/2009, og for utstedere som påføres
tap på grunn av en kredittvurdering som er
utstedt i strid med forordning (EF) nr. 1060/
2009. Investoren og utstederen bør kunne
stille kredittvurderingsbyrået til ansvar for
skader som skyldes overtredelse av nevnte
forordning og som har påvirket resultatet av
kredittvurderingen. Mens investorer og
utstedere som har et avtaleforhold med et
kredittvurderingsbyrå, kan velge å legge et
avtalebrudd til grunn for et krav mot dette
kredittvurderingsbyrået, bør alle investorer
og utstedere kunne kreve skadeserstatning
som følge av en overtredelse av i forordning
(EF) nr. 1060/2009, uavhengig av om det er
et avtaleforhold mellom partene.
33) Det bør være mulig å holde kredittvurde
ringsbyråer ansvarlig dersom de forsettlig
eller grovt uaktsomt unngår å oppfylle forplik
telser de er pålagt i henhold til forordning
(EF) nr. 1060/2009. Denne standarden for
ansvar er hensiktsmessig fordi kredittvurde
ringsvirksomhet i et visst omfang krever vur
dering av komplekse økonomiske faktorer,
og bruken av forskjellige metoder kan føre til
forskjellige vurderingsresultater, uten at noen
av dem kan anses som uriktige. Det er også
hensiktsmessig å utsette kredittvurderingsby
råer for potensielt ubegrenset ansvar bare
dersom de forsettlig eller grovt uaktsomt
overtrer forordning (EF) nr. 1060/2009.
34) Investoren eller utstederen som krever ska
deserstatning for en overtredelse av forord
ning (EF) nr. 1060/2009, bør framlegge nøy
aktige og utførlige opplysninger som viser at
kredittvurderingsbyrået har begått en slik
overtredelse av denne forordning. Dette bør
vurderes av vedkommende domstol, idet det
tas hensyn til at investoren eller utstederen
kanskje ikke har tilgang til opplysninger som
kredittvurderingsbyrået har tilgang til.
35) Når det gjelder spørsmål om et kredittvurde
ringsbyrås erstatningsansvar som ikke er
omfattet av eller definert i denne forordning,
herunder årsakssammenheng og begrepet
grov uaktsomhet, bør omfattes av gjeldende
nasjonale lovgivning, som fastsatt i relevante
bestemmelser i internasjonal privatrett. Med
lemsstatene bør særlig kunne opprettholde
nasjonale ordninger for erstatningsansvar
som er mer fordelaktige for investorer eller
utstedere, eller som ikke bygger på overtre

36)

37)

38)

39)

delse av forordning (EF) nr. 1060/2009. Rele
vante bestemmelser i internasjonal privatrett
bør ligge til grunn for valget av vedkom
mende domstol for å avgjøre et sivilt erstat
ningskrav som er stilt av en investor eller
utsteder.
At institusjonelle investorer, herunder inves
teringsforvaltere, har plikt til selv å vurdere
eiendelers kredittverdighet, bør ikke hindre
domstolene i å fastslå at et kredittvurderings
byrås overtredelse av forordning (EF) nr.
1060/2009 har påført en investor et tap som
dette kredittvurderingsbyrået er ansvarlig for.
Denne forordning vil gi investorene bedre
mulighet til selv å foreta en risikovurdering,
men de vil fortsatt ha mer begrenset tilgang
til opplysninger enn kredittvurderingsbyrå
ene. Videre kan særlig mindre investorer
mangle kapasitet til å foreta en gjennomgå
else av en kredittvurdering som er utstedt av
et kredittvurderingsbyrå.
Medlemsstatene og ESMA bør sikre at even
tuelle sanksjoner som pålegges i henhold til
forordning (EF) nr. 1060/2009, offentliggjø
res bare dersom en slik offentliggjøring vil stå
i forhold til overtredelsen.
For ytterligere å begrense interessekonflikter
og fremme rettferdig konkurranse på kre
dittvurderingsmarkedet er det viktig å sikre
at avgiftene som kredittvurderingsbyråene
krever av kundene, ikke innebærer forskjells
behandling. Forskjellige avgifter for samme
type tjeneste bør kunne kreves bare dersom
det er forskjeller i de faktiske kostnadene for
å yte denne tjenesten til forskjellige kunder.
Avgiftene som en gitt utsteder skal betale for
kredittvurderingstjenester, bør heller ikke
avhenge av resultatene eller utfallet av det
utførte arbeidet eller avhenge av om tilknyt
tede (tilleggs)tjenester utføres. Kredittvurde
ringsbyråene bør dessuten underrette ESMA
om de avgiftene de mottar fra de enkelte kun
der, og om sin generelle prispolitikk, for å
gjøre det mulig å føre et effektivt tilsyn med
disse reglene.
Det er viktig at kredittvurderinger regelmes
sig gjennomgås slik at det kan utstedes ajour
førte og pålitelige statspapirvurderinger, og
for å gjøre det lettere for brukerne å forstå
dem. Det er også viktig å øke gjennomsiktig
heten når det gjelder det analysearbeidet som
utføres, det personalet som forbereder stats
papirvurderinger, og de antakelsene som lig
ger til grunn for kredittvurderingsbyråenes
kredittvurderinger av statsgjeld.
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40) Det er avgjørende at investorer har tilstrekke
lige opplysninger til å vurdere medlemsstate
nes kredittverdighet. Innenfor rammen av
dens overvåking av medlemsstatenes økono
miske politikk og finanspolitikk innhenter og
behandler Kommisjonen opplysninger om
alle medlemsstaters økonomiske, finansielle
og finanspolitiske situasjon samt resultater,
hvorav de fleste offentliggjøres av Kommisjo
nen og derfor kan anvendes av investorer til å
vurdere medlemsstaters potensielle kre
dittverdighet. Dersom det er hensiktsmessig
og opplysningene er tilgjengelige, og med forbehold for relevante fortrolighetsregler, bør
Kommisjonen innenfor rammen av sin overvå
king av medlemsstatenes økonomiske poli
tikk og finanspolitikk utfylle den eksisterende
rapporteringen av medlemsstatenes økono
miske resultater med eventuelle tilleggsopp
lysninger eller indikatorer, som kan hjelpe
investorene med å vurdere medlemsstatenes
kredittverdighet. Disse opplysningene bør
gjøres tilgjengelige for offentligheten som til
legg til eksisterende publikasjoner og andre
offentliggjorte opplysninger, med sikte på å gi
investorene ytterligere opplysninger for å
hjelpe dem med å vurdere offentlige enheter
og deres gjeldsopplysninger. I lys av dette bør
Kommisjonen undersøke muligheten for å
utvikle en europeisk vurdering av kredittver
digheten for å gjøre det mulig for investorer å
foreta en upartisk og objektiv vurdering av
medlemsstatenes kredittverdighet, idet det
tas hensyn til den særskilte økonomiske og
sosiale utvikling. Ved behov bør Kommisjo
nen framlegge egnede forslag til regelverk.
41) I henhold til de nåværende reglene skal den
kredittvurderte enheten underrettes om kre
dittvurderingen tolv timer før den offentliggjø
res. For å hindre at slik underretning gis uten
for arbeidstiden, og for å gi den kredittvur
derte enheten tilstrekkelig tid til å kontrollere
om opplysningene som ligger til grunn for
kredittvurderingen, er korrekte, bør den kre
dittvurderte enheten underrettes en hel
arbeidsdag før kredittvurderingen eller kre
dittutsikten offentliggjøres. En liste over per
sonene som er berettigede til å motta slik
underretning, bør begrenses og klart identifi
seres av den kredittvurderte enheten.
42) På grunn av statspapirvurderingers særtrekk
og for å redusere risikoen for volatilitet er det
hensiktsmessig og rimelig å kreve at kre
dittvurderingsbyråer ikke offentliggjør disse
kredittvurderinger før handelsplassene i Uni

onen har stengt for dagen, og minst én time
før de åpner. På samme grunnlag er det også
hensiktsmessig og rimelig at kredittvurde
ringsbyråer bør offentliggjøre en kalender
ved utgangen av desember måned for de
kommende tolv måneder, som fastsetter dato
ene for offentliggjøring av statspapirvurderin
ger og, ved behov, tilknyttede kredittutsikter.
Disse datoene bør falle på fredager. Bare for
statspapirvurderinger utstedt uoppfordret bør
antallet av offentliggjøringer i kalenderen
begrenses til to eller tre. Når det er nødven
dig for å oppfylle deres juridiske forpliktelser,
bør kredittvurderingsbyråer tillates å avvike
fra sine offentliggjorte kalendere dersom de
nærmere forklarer grunnene til avviket. Et
slikt avvik bør imidlertid ikke finne sted
rutinemessig.
43) Kommisjonen bør på grunnlag av utviklingen
på markedet framlegge for Europaparlamen
tet og Rådet en rapport som behandler hen
siktsmessigheten av og framgangsmåter for å
støtte et europeisk offentlig kredittvurde
ringsbyrå som skal ha som oppgave å vurdere
kredittverdigheten til medlemsstatenes stats
gjeld, og/eller et europeisk kredittvurderings
fond for alle andre kredittvurderinger. Kom
misjonen bør ved behov framlegge egnede
forslag til regelverk.
44) På grunn av statspapirvurderingers særtrekk
og for å unngå risikoen for spredning av nega
tive virkninger i Unionen bør uttalelser som
varsler endringer for en bestemt gruppe av
land, forbys, med mindre de følges av sær
skilte landrapporter. Videre bør slike meldin
ger med sikte på å øke gyldigheten av og til
gangen til informasjonskilder som anvendes
av kredittvurderingsbyråer i offentlige mel
dinger om potensielle endringer av statspapir
vurderinger, unntatt kredittvurderinger, kre
dittutsikter og tilhørende pressemeldinger,
alltid bygge på opplysninger som den kre
dittvurderte enheten har tilgang til og som er
gitt med samtykke fra den kredittvurderte
enheten, med mindre opplysningene kan fås
fra allment tilgjengelige kilder. Dersom den
kredittvurderte enhetens rettslige ramme
ikke tillater at den kredittvurderte enheten gir
disse opplysningene, for eksempel i tilfelle av
innsideinformasjon som definert i artikkel 1
nr. 1 i europaparlaments- og rådsdirektiv
2003/6/EF av 28. januar 2003 om innsidehan
del og markedsmanipulering (markedsmis
bruk)13, skal den kredittvurderte enheten
ikke gi sitt samtykke.
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45) Av hensyn til gjennomsiktigheten bør kre
dittvurderingsbyråer, når de offentliggjør sine
statspapirvurderinger, i sine pressemeldin
ger eller rapporter forklare de viktigste fakto
rene som danner grunnlag for disse kre
dittvurderingene. Gjennomsiktighet i forbin
delse med statspapirvurderinger bør imidler
tid ikke være avgjørende for utarbeidingen av
nasjonal politikk (økonomisk politikk, syssel
settingspolitikk eller annen politikk). Denne
politikken kan utgjøre en faktor i kredittvur
deringsbyråets vurdering av kredittverdig
heten til en offentlig enhet eller dens finansi
elle instrumenter, og kan anvendes for å for
klare hovedgrunnene til en statspapirvurde
ring, men direkte eller uttrykkelige krav til
eller anbefalinger om denne politikken fra
kredittvurderingsbyrået til offentlige enhe
ter, bør ikke tillates. Kredittvurderingsbyråer
bør avstå fra enhver direkte eller uttrykkelig
politikkanbefaling med hensyn til offentlige
enheters politikk.
46) Tekniske standarder i finanstjenestesektoren
bør sikre tilstrekkelig vern av innskytere,
investorer og forbrukere i hele Unionen.
ESMA er et organ med høyt spesialisert sak
kunnskap, og det ville derfor være hensikts
messig å gi denne myndighet i oppgave å
utarbeide utkast til tekniske reguleringsstan
darder og tekniske gjennomføringsstandar
der som ikke innebærer politiske valg, og
som framlegges for Kommisjonen.
47) Kommisjonen bør vedta de utkastene til tek
niske reguleringsstandarder som ESMA utar
beider med hensyn til innholdet, hyppigheten
og framleggingen av de opplysningene utste
dere skal gi om strukturerte finansielle instru
menter, framleggingen av de opplysningene,
herunder om struktur, format, rapporte
ringsmetode og rapporteringstidspunkt, som
kredittvurderingsbyråer skal gi ESMA om
den europeiske kredittvurderingsplattformen,
samt innholdet i og formatet for den perio
diske rapporten om avgiftene som kredittvur
deringsbyråene krever, med sikte på ESMAs
løpende tilsyn. Kommisjonen bør vedta disse
standardene ved hjelp av delegerte rettsakter
i henhold til artikkel 290 i TEUV og artikkel
10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
48) I henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009
kan kredittvurderinger utstedt i tredjestater
anvendes for lovgivningsmessige formål der
som de utstedes av kredittvurderingsbyråer
13

EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.

som er sertifisert i henhold til nevnte forord
ning eller godkjent av kredittvurderings
byråer som er etablert i Unionen i henhold til
nevnte forordning. Sertifisering krever at
Kommisjonen har vedtatt en beslutning om
likeverdighet når det gjelder den berørte tred
jestatens lovgivning for kredittvurderings
byråer, mens godkjenning krever at kre
dittvurderingsvirksomhet som utøves av kre
dittvurderingsbyrået i en tredjestat, oppfyller
krav som er minst like strenge som de rele
vante unionsreglene. Noen av bestemmel
sene som innføres ved denne forordning, bør
ikke få anvendelse på vurderinger av likever
dighet og godkjenning. Dette gjelder bestem
melsene som pålegger forpliktelser bare for
utstederne, og ikke for kredittvurderingsbyrå
ene. Dessuten bør bestemmelser som gjelder
strukturen i kredittvurderingsmarkedet i Uni
onen og ikke fastsetter atferdsregler for kre
dittvurderingsbyråer, ikke tas hensyn til i
denne sammenheng. For å gi tredjestater til
strekkelig tid til å gjennomgå sine ramme
regler i forbindelse med de nye materielle
bestemmelsene, bør de sistnevnte anvendes
på vurderinger av likeverdighet og godkjen
ning først fra 1. juni 2018. Det er i denne for
bindelse viktig å minne om at tredjestaters
lovgivning ikke må være identisk med
bestemmelsene i denne forordning. Som alle
rede fastsatt i forordning (EF) nr. 1060/2009
bør det, for at tredjestaters lovgivning skal
anses som likeverdig med eller like streng
som Unionens regelverk, være tilstrekkelig at
den i praksis har samme mål og virkninger.
49) Ettersom målene for denne forordning, som
er å styrke kredittvurderingsbyråers uavhen
gighet, å fremme forsvarlige kredittvurde
ringsprosesser og -metoder, å redusere risi
koene som er knyttet til statspapirvurderin
ger, å redusere risikoen for overdreven tillit
til kredittvurderinger hos markedsdeltakere,
og å sikre regressrett for investorer, ikke kan
nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og
derfor på grunn av den felleseuropeiske
strukturen og virkningen av kredittvurde
ringsvirksomheten som det skal føres tilsyn
med, bedre kan nås på unionsplan, kan Unio
nen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprin
sippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om
Den europeiske union I samsvar med for
holdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte
artikkel går denne forordning ikke lenger enn
det som er nødvendig for å nå disse målene.
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50) Kommisjonen bør før utgangen av 2013 fram
legge en rapport om muligheten for å opp
rette et nettverk av mindre kredittvurderings
byråer for å øke konkurransen på markedet.
Denne rapporten bør vurdere Unionens finan
sielle og ikke-finansielle støtte og insitamen
ter til opprettelsen av et slikt nettverk, idet det
tas hensyn til potensielle interessekonflikter
som en slik offentlig finansiering kan føre til.
51) EUs datatilsynsmann er blitt hørt i samsvar
med artikkel 28 nr. 2 i europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18.
desember 2000 om personvern i forbindelse
med behandling av personopplysninger i Fel
lesskapets institusjoner og organer og om fri
utveksling av slike opplysninger14 og har
avgitt en uttalelse15.
52) Forordning (EF) nr. 1060/2009 bør derfor
endres –
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Endring av forordning (EF) nr. 1060/2009
I forordning (EF) nr. 1060/2009 gjøres følgende
endringer:
1) Artikkel 1 skal lyde:
«Artikkel 1
Formål
Ved denne forordning innføres felles regule
ringsmetoder for å fremme integritet, gjen
nomsiktighet, ansvar, gode styringsmåter og
uavhengighet i forbindelse med kredittvurde
ringsvirksomhet og dermed bidra til bedre
kvalitet på de kredittvurderingene som utste
des i Unionen, og til at det indre marked virker
på en tilfredsstillende måte, samtidig som det
oppnås et høyt nivå for forbruker- og investor
vern. Det fastsettes vilkår for utstedelse av kre
dittvurderinger og bestemmelser om kre
dittvurderingsbyråers, herunder deres aksjeei
eres og deleieres, organisasjon og atferd, for å
fremme kredittvurderingsbyråers uavhengig
het, unngå interessekonflikter og oppnå bedre
forbruker- og investorvern.
I denne forordning fastsettes også forplik
telser for utstedere, initiativtakere og organisa
torer som er etablert i Unionen, med hensyn til
strukturerte finansielle instrumenter.»

14
15

EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.
EUT C 139 av 15.5.2012, s. 6.

2) I artikkel 2 nr. 1, artikkel 3 nr. 1 bokstav m),
artikkel 4 nr. 2, i innledningen til artikkel 4 nr.
3, i artikkel 4 nr. 4 første og annet ledd, i inn
ledningen til artikkel 5 nr. 1, i artikkel 14 nr. 1
og i vedlegg II nr. 1 erstattes «Fellesskapet»
med «Unionen».
3) I artikkel 3 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 1 gjøres følgende endringer:
i) Bokstav g) skal lyde:
«g)«lovgivningsmessige formål» bruk
av kredittvurderinger for det formål
å overholde Unionens regelverk,
eller Unionens regelverk slik det
gjennomføres i medlemsstatenes
nasjonale lovgivning,».
ii) Ny bokstav pa)-pj) skal lyde:
«pa)«kredittinstitusjon» en kredittinsti
tusjon som definert i artikkel 4 nr. 1
i direktiv 2006/48/EF,
pb)«verdipapirforetak» et verdipapir
foretak som definert i artikkel 4 nr. 1
punkt 1 i direktiv 2004/39/EU,
pc) «forsikringsforetak» et forsikrings
foretak som definert i artikkel 13 nr.
1 i europaparlaments- og rådsdirek
tiv 2009/138/EF av 25. november
2009 om adgang til å starte og utøve
virksomhet innen forsikring og gjen
forsikring (Solvens II)16,
pd)«gjenforsikringsforetak» et gjenfor
sikringsforetak som definert i artik
kel 13 nr. 4 i direktiv 2009/138/EF,
pe)«tjenestepensjonsforetak» et tjenes
tepensjonsforetak som definert i
artikkel 6 bokstav a) i direktiv 2003/
41/EF,
pf) «forvaltningsselskap» et forvalt
ningsselskap som definert i artikkel
2 nr. 1 bokstav b) i europaparla
ments- og rådsdirektiv 2009/65/EF
av 13. juli 2009 om samordning av
lover og forskrifter om visse foretak
for kollektiv investering i verdipapi
rer (investeringsforetak)17,
pg)«investeringsselskap» et investe
ringsselskap som er godkjent i sam
svar med direktiv 2009/65/EF,
ph)«forvalter av et alternativt investe
ringsfond» en AIF-forvalter som
definert i artikkel 4 nr. 1 bokstav b) i
europaparlaments- og rådsdirektiv
2011/61/EU av 8. juni 2011 om for
16
17

EUT L 335 av 17.12.2009, s. 1.
EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32.
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valtere av alternative investerings
fond18,
pi) «sentral motpart» en sentral motpart som definert i artikkel 2 nr. 1 i
europaparlaments- og rådsforord
ning (EU) nr. 648/2012 av 4. juli
2012 om OTC-derivater, sentrale
motparter og transaksjonsregis
tre19, som er godkjent i samsvar
med artikkel 14 i nevnte forordning,
pj) «prospekt» et prospekt offentlig
gjort i henhold til direktiv 2003/71/
EF og forordning (EF) nr. 809/
2004,».
iii) Bokstav q) og r) skal lyde:
«q)«sektorregelverk»
unionsretts
aktene nevnt i bokstav pa)-pj),
r) «vedkommende
sektormyndig
heter» vedkommende nasjonale
myndigheter som er utpekt i henhold til det relevante sektorregelver
ket for tilsyn med kredittinstitusjo
ner, verdipapirforetak, forsikrings
foretak, gjenforsikringsforetak, tje
nestepensjonsforetak, forvaltnings
selskaper,
investeringsselskaper,
forvaltere av alternative investe
ringsfond, sentrale motparter og
prospekter.»
iv) Ny bokstav s)-aa) skal lyde:
«s) «utsteder» en utsteder som definert
i artikkel 2 nr. 1 bokstav h) i direktiv
2003/71/EF,
t) «initiativtaker» en initiativtaker som
definert i artikkel 4 nr. 41 i direktiv
2006/48/EF,
u) «organisator» en organisator som
definert i artikkel 4 nr. 42 i direktiv
2006/48/EF,
v) «statspapirvurdering»
i) en kredittvurdering der den kre
dittvurderte enheten er en stat
eller en regional eller lokal myn
dighet i en stat,
ii) en kredittvurdering der utstede
ren av en gjeldsforpliktelse eller
finansiell forpliktelse, en obliga
sjon eller et annet finansielt
instrument er en stat eller en
regional eller lokal myndighet i
en stat eller et spesialforetak for
18
19
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en stat eller for en regional eller
lokal myndighet,
iii) en kredittvurdering der utstede
ren er en internasjonal finansin
stitusjon opprettet av to eller
flere stater, som har som formål
å tilføre kapital og gi finansiell
bistand til de av den internasjo
nale finansinstitusjonens med
lemmer som er rammet eller
truet av alvorlige finansierings
problemer,
w) «kredittutsikt» en uttalelse om en
kredittvurderings forventede utvik
ling på kort sikt, mellomlang sikt
eller begge deler,
x) «kredittvurdering utstedt uoppfor
dret» og «statspapirvurdering ut
stedt uoppfordret» henholdsvis en
kredittvurdering eller en statspapir
vurdering som et kredittvurderings
byrå har tildelt på annen måte enn på
anmodning,
y) «kredittskår» en måling av kre
dittverdighet foretatt ved at opplys
ninger oppsummeres og uttrykkes i
et allerede eksisterende statistisk
system eller en eksisterende statis
tisk modell, uten ytterligere vesent
lige analytiske bidrag til vurderin
gen fra en kredittvurderingsanalyti
ker,
z) «regulert marked» et regulert mar
ked som definert i artikkel 4 nr. 1
punkt 14 i direktiv 2004/39/EF, som
er etablert i Unionen,
aa) «reverdipapirisering» reverdipapiri
sering som definert i artikkel 4 nr.
40a i direktiv 2006/48/EF.»
b) Nytt nr. 3 skal lyde:
«3. I denne forordning menes med «aksje
eier» reel eier som definert i artikkel 3
nr. 6 i europaparlaments- og rådsdirek
tiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om
tiltak for å hindre at det finansielle sys
tem brukes til hvitvasking av penger og
finansiering av terrorisme20.»
4) I artikkel 4 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Kredittinstitusjoner, verdipapirforetak,
forsikringsforetak, gjenforsikringsfore
tak, tjenestepensjonsforetak, forvalt
ningsselskaper, investeringsselskaper,
20
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forvaltere av alternative investerings
fond og sentrale motparter kan bruke
kredittvurderinger for lovgivningsmes
sige formål bare dersom de utstedes av
kredittvurderingsbyråer som er eta
blert i Unionen og registrert i samsvar
med denne forordning.
Når et prospekt inneholder en hen
visning til en eller flere kredittvurderin
ger, skal utstederen, tilbyderen eller
personen som søker om opptak til notering på et regulert marked, sikre at pro
spektet også inneholder nøyaktige og
tydelige opplysninger om hvorvidt kre
dittvurderingen er utstedt av et kre
dittvurderingsbyrå som er etablert i
Unionen og registrert i samsvar med
denne forordning.»
b) I nr. 3 skal bokstav b) lyde:
«b)kredittvurderingsbyrået har kontrollert
og kan fortløpende dokumentere overfor Den europeiske tilsynsmyndighet
(Den europeiske verdipapir- og mar
kedstilsynsmyndighet) (ESMA), opp
rettet ved europaparlaments- og rådsfor
ordning (EU) nr. 1095/201021, at den
kredittvurderingsvirksomheten
som
utøves av kredittvurderingsbyrået i en
tredjestat og som fører til utstedelse av
de kredittvurderingene som skal god
kjennes, oppfyller krav som er minst
like strenge som kravene fastsatt i
artikkel 6-12 og vedlegg I, unntatt artik
kel 6a, 6b, 8a-8c og 11a samt avsnitt B nr.
3 bokstav ba) og nr. 3a og 3b i vedlegg
I.»
5) I artikkel 5 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 6 annet ledd skal bokstav b) lyde:
«b) kredittvurderingsbyråene i tredjestaten
er underlagt rettslig bindende bestem
melser som er likeverdige med bestem
melsene i artikkel 6-12 og vedlegg I,
unntatt artikkel 6a, 6b, 8a-8c og 11a
samt avsnitt B nr. 3 bokstav ba) og nr. 3a
og 3b i vedlegg I, og».
b) Nr. 8 skal lyde:
«8. Artikkel 20, 23b, og 24 får anvendelse på
kredittvurderingsbyråer som er sertifi
sert i samsvar med artikkel 5 nr. 3, og på
kredittvurderinger de har utstedt.»

6) Ny artikkel 5a-5c innsettes i avdeling I:
«Artikkel 5a
Finansinstitusjoners overdrevne tillit til
kredittvurderinger
1. Enhetene nevnt i artikkel 4 nr. 1 første ledd
skal selv foreta en kredittrisikovurdering
og ikke ensidig eller automatisk støtte seg
til kredittvurderinger når de vurderer en
enhets eller et finansielt instruments kre
dittverdighet.
2. Vedkommende sektormyndigheter som
har ansvar for tilsynet med enhetene nevnt
i artikkel 4 nr. 1 første ledd, skal, idet det tas
hensyn til arten, omfanget og kompleksite
ten av deres virksomhet, overvåke at deres
framgangsmåter for kredittrisikovurdering
er tilstrekkelige, vurdere anvendelsen av
henvisninger til kredittvurderinger i avtaler
og ved behov oppmuntre dem til å begrense
virkningene av slike henvisninger, med
sikte på å redusere ensidig og automatisk
tillit til kredittvurderinger, i samsvar med
spesifikt sektorregelverk.
Artikkel 5b
Kredittvurderinger som anvendes av de
europeiske tilsynsmyndighetene og Det
europeiske råd for systemrisiko
1. ESMA, Den europeiske tilsynsmyndighet
(Den europeiske banktilsynsmyndighet)
(EBA), opprettet ved europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 1093/201022 og
Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske tilsynsmyndighet for forsikring
og tjenestepensjoner) (EIOPA), opprettet
ved europaparlaments- og rådsforordning
(EU) nr. 1094/2010l23, skal ikke henvise til
kredittvurderinger i sine retningslinjer,
anbefalinger og utkast til tekniske standar
der dersom henvisningene kan føre til at
vedkommende myndigheter, vedkom
mende sektormyndigheter, enhetene nevnt
i artikkel 4 nr. 1 første ledd eller andre del
takere på finansmarkedet ensidig eller
automatisk støtter seg til kredittvurderin
ger. EBA, EIOPA og ESMA skal derfor
innen 31. desember 2013 gjennomgå sine
eksisterende retningslinjer og anbefalinger
og, når det er hensiktsmessig, fjerne alle
henvisninger til kredittvurderinger.
22

21

EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.

23

EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12.
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2015–2016

Prop. 100 S

319

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

2. Det europeiske råd for systemrisiko
(ESRB), opprettet ved europaparlaments
og rådsforordning (EU) nr. 1092/2010 av
24. november 2010 om makrotilsyn med
finanssystemet i Den europeiske union og
om opprettelse av et europeisk råd for sys
temrisiko24, skal ikke vise til kredittvurde
ringer i sine advarsler og anbefalinger der
som henvisningene kan føre til ensidig eller
automatisk tillit til kredittvurderinger.
Artikkel 5c
Overdreven tillit til kredittvurderinger i
unionsretten
Med forbehold for Kommisjonens initiativrett
skal Kommisjonen fortsette å vurdere om hen
visninger til kredittvurderinger i unionsretten
fører til eller kan føre til at vedkommende
myndigheter, vedkommende sektormyndig
heter eller enhetene nevnt i artikkel 4 nr. 1 før
ste ledd, eller andre deltakere på finansmarke
det ensidig eller automatisk støtter seg til kre
dittvurderinger, med sikte på å fjerne alle hen
visninger til kredittvurderinger i unionsretten
for lovgivningsmessige formål innen 1. januar
2020, forutsatt at egnede alternativer til kredit
trisikovurdering identifiseres og gjennomfø
res.»
7) I artikkel 6 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Et kredittvurderingsbyrå skal treffe alle
nødvendige tiltak for å sikre at kre
dittvurderingene eller kredittutsiktene
de utsteder, ikke er blitt påvirket av eksi
sterende eller mulige interessekonflik
ter eller forretningsforbindelser som
berører kredittvurderingsbyrået som
utsteder kredittvurderingen eller kre
dittutsikten, byråets aksjeeiere, ledelse,
kredittvurderingsanalytikere, ansatte
eller andre fysiske personer hvis tjenes
ter stilles til rådighet for eller kontrolle
res av kredittvurderingsbyrået, eller
enhver person som er direkte eller indi
rekte tilknyttet byrået gjennom kon
troll.»
b) I nr. 3 skal innledningen lyde:
«3. På anmodning fra et kredittvurderings
byrå kan ESMA unnta et kredittvurde
ringsbyrå fra plikten til å oppfylle kra
vene i vedlegg I avsnitt A nr. 2, 5, 6 og 9
og artikkel 7 nr. 4 dersom kredittvurde
24

EUT L 331 av 15.12.2010, s. 1.

ringsbyrået kan vise at kravene ikke
står i forhold til virksomhetens art, stør
relse og kompleksitet og til arten og
omfanget av byråets utstedelse av kre
dittvurderinger, og at».
c) Nytt nr. 4 skal lyde:
«4. Kredittvurderingsbyråer skal opprette,
opprettholde, håndheve og dokumen
tere en effektiv intern kontrollstruktur
for gjennomføring av retningslinjer og
framgangsmåter for å forebygge og
begrense eventuelle interessekonflikter
og for å sikre at kredittvurderinger, vur
deringsanalytikere og vurderingsgrup
per er uavhengige med hensyn til aksje
eiere, administrasjons- og ledelsesorga
ner og salgs- og markedsføringsvirk
somhet. Kredittvurderingsbyråer skal
innføre standardmetoder for foretaks
styring, behandling av organisasjons
spørsmål og håndtering av interesse
konflikter. De skal regelmessig over
våke og gjennomgå disse standard
metodene for å vurdere deres effektivi
tet og om de bør ajourføres.»
8) Ny artikkel 6a og 6b skal lyde:
«Artikkel 6a
Interessekonflikter i forbindelse med
investeringer i kredittvurderingsbyråer
1. En aksjeeier eller en deleier i et kredittvur
deringsbyrå, som har minst 5 % av enten
kapitalen eller stemmerettene i kredittvur
deringsbyrået eller i et selskap som kan
utøve kontroll over eller ha dominerende
innflytelse på dette kredittvurderings
byrået, skal ha forbud mot å
a) inneha 5 % eller mer av kapitalen i et
annet kredittvurderingsbyrå,
b) ha rett eller fullmakt til å utøve 5 % eller
mer av stemmerettene i et annet kre
dittvurderingsbyrå,
c) ha rett eller fullmakt til å utnevne eller
avsette medlemmer av administrasjonseller tilsynsorganet i et annet kredittvur
deringsbyrå,
d) være medlem av administrasjons- eller
tilsynsorganet i et annet kredittvurde
ringsbyrå,
e) utøve eller ha fullmakt til å utøve kon
troll over eller dominerende innflytelse
på et annet kredittvurderingsbyrå.
Forbudet nevnt i første ledd bokstav
a) får ikke anvendelse på eierandeler i
diversifiserte kollektive investerings
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ordninger, herunder forvaltede fond
som pensjonskasser eller livsforsikring,
forutsatt at eierandelene i slike ordnin
ger ikke gjør det mulig for aksjeeieren
eller medeieren i et kredittvurderings
byrå å utøve betydelig innflytelse på
disse ordningenes forretningsvirksom
het.
2. Denne artikkel får ikke anvendelse på
investeringer i andre kredittvurderings
byråer som tilhører samme gruppe av kre
dittvurderingsbyråer.
Artikkel 6b
Lengste tillatte avtaleperiode for et
kredittvurderingsbyrå
1. Når et kredittvurderingsbyrå inngår en
avtale om utstedelse av kredittvurderinger
av reverdipapiriseringer, skal det ikke
utstede kredittvurderinger av nye reverdi
papiriseringer med underliggende eien
deler fra samme initiativtaker i mer enn
høyst fire år.
2. Når et kredittvurderingsbyrå inngår en
avtale om kredittvurdering av reverdipapiri
seringer, skal det anmode utstederen om å
a) fastsette antallet av kredittvurderings
byråer som har et avtaleforhold som
gjelder utstedelse av kredittvurderinger
av reverdipapiriseringer med underlig
gende eiendeler fra samme initiativ
taker,
b) beregne prosentandelen av det samlede
antallet utestående kredittvurderte
reverdipapiriseringer med underlig
gende eiendeler fra samme initiativta
ker, som hvert kredittvurderingsbyrå
utsteder kredittvurderinger av.
Når minst fire kredittvurderings
byråer vurderer mer enn 10 % av det
samlede antallet utestående vurderte
reverdipapiriseringer, får begrensnin
gene i nr. 1 ikke anvendelse.
Unntaket nevnt i annet ledd skal
fortsette å gjelde minst til kredittvurde
ringsbyrået inngår en ny avtale om vur
dering av reverdipapiriseringer med
underliggende eiendeler fra samme ini
tiativtaker. Dersom kriteriene i annet
ledd ikke er oppfylt når en slik avtale
inngås, skal perioden nevnt i nr. 1 bereg
nes fra den dato den nye avtalen ble inn
gått.

3. Etter utløpet av en avtale i henhold til nr. 1,
skal et kredittvurderingsbyrå ikke inngå en
ny avtale om utstedelse av kredittvurderin
ger av reverdipapiriseringer med underlig
gende eiendeler fra samme initiativtaker i en
periode av samme varighet som den utløpte
avtalen, men ikke lenger enn i fire år.
Første ledd får også anvendelse på
a) et kredittvurderingsbyrå som tilhører
samme gruppe av kredittvurderings
byråer som kredittvurderingsbyrået
nevnt i nr. 1,
b) et kredittvurderingsbyrå som er aksje
eier eller deleier i kredittvurderings
byrået nevnt i nr. 1,
c) et kredittvurderingsbyrå der kredittvur
deringsbyrået som er nevnt i nr. 1, er
aksjeeier eller deleier.
4. Uten hensyn til nr. 1 kan et kredittvurde
ringsbyrå, når kredittvurderingen av en
reverdipapirisering ble utstedt før utløpet
av den lengste tillatte avtaleperioden som
nevnt i nr. 1, fortsatt på oppfordring over
våke og ajourføre utstedte kredittvurderin
ger av reverdipapiriseringer i reverdipapiri
seringens løpetid.
5. Denne artikkel får ikke anvendelse på kre
dittvurderingsbyråer som har færre enn 50
ansatte på konsernnivå og deltar i kre
dittvurderingsvirksomhet, eller som har en
årsomsetning fra kredittvurderingsvirk
somhet på mindre enn 10 millioner euro på
konsernnivå.
6. Dersom et kredittvurderingsbyrå inngår en
avtale om utstedelse av kredittvurderinger
av reverdipapiriseringer før 20. juni 2013,
skal perioden nevnt i nr. 1 beregnes fra den
datoen.»
9) Artikkel 7 nr. 5 skal lyde:
«5. Godtgjøring og evaluering av resultater for
ansatte som deltar i utarbeidingen av kre
dittvurderinger eller kredittutsikter, samt
personer som godkjenner kredittvurderin
ger eller kredittutsikter, skal ikke være
avhengig av inntekten som kredittvurde
ringsbyrået får fra de kredittvurderte enhe
tene eller tilknyttet tredjemann.»
10) I artikkel 8 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 2 skal lyde:
«2. Et kredittvurderingsbyrå skal vedta,
gjennomføre og håndheve passende til
tak for å sikre at de kredittvurderingene
og kredittutsiktene byrået utsteder,
bygger på en grundig analyse av alle de
opplysninger byrået har tilgang til og
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som er relevante for analysen innenfor
rammen av gjeldende vurderingsmeto
der. Det skal treffe alle nødvendige til
tak for å sikre at opplysningene som
kredittvurderingene og kredittutsik
tene bygger på, er av tilfredsstillende
kvalitet og kommer fra pålitelige kilder.
Kredittvurderingsbyrået skal utstede
kredittvurderinger og kredittutsikter
der det tas forbehold om at vurderingen
gir uttrykk for byråets oppfatning, og at
man bør støtte seg til den bare i begren
set utstrekning.
2a. Endringer av kredittvurderinger skal
utstedes i samsvar med kredittvurde
ringsbyråets offentliggjorte vurde
ringsmetoder.»
b) I nr. 5 skal nytt ledd lyde:
«Statspapirvurderinger skal gjennom
gås minst hver sjette måned.»
c) Nytt nr. 5a skal lyde:
«5a. Et kredittvurderingsbyrå som har til
hensikt å foreta en vesentlig endring av
eller anvende nye vurderingsmetoder,
modeller eller grunnleggende forutset
ninger som kan påvirke en kredittvurde
ring, skal offentliggjøre de foreslåtte
vesentlige endringene eller foreslåtte
nye vurderingsmetodene på sitt nett
sted, med en oppfordring til berørte par
ter om å framlegge merknader innen en
måned sammen med en detaljert forkla
ring av grunnene til og følgene av de
foreslåtte vesentlige endringene eller
foreslåtte nye vurderingsmetodene.»
d) I nr. 6 gjøres følgende endringer:
i) Innledningen skal lyde:
«6. Når et kredittvurderingsbyrå endrer
vurderingsmetoder, modeller eller
grunnleggende forutsetninger som
anvendes i kredittvurderingsvirk
somheten i samsvar med artikkel 14
nr. 3, skal det»
ii) Ny bokstav aa) og ab) skal lyde:
«aa) umiddelbart underrette ESMA og
på sitt nettsted offentliggjøre resul
tatet av samrådet og de nye vurde
ringsmetodene sammen med en
detaljert forklaring av dem samt
deres anvendelsesdato,
ab) umiddelbart offentliggjøre på sitt
nettsted resultatene av samrådet
nevnt i nr. 5a, unntatt når den som
har deltatt i samrådet, krever fortro
lighet,».

e) Nytt nr. 7 skal lyde:
«7. Dersom et kredittvurderingsbyrå får
kjennskap til feil i sine vurderingsmeto
der eller i måten de brukes på, skal det
umiddelbart
a) underrette ESMA og alle berørte kre
dittvurderte enheter om disse feilene og
forklare hvordan de påvirker dets kre
dittvurderinger, herunder behovet for å
foreta en gjennomgåelse av utstedte
kredittvurderinger,
b) offentliggjøre disse feilene på sitt nett
sted dersom feilene påvirker dets kre
dittvurderinger,
c) rette disse feilene i vurderingsmeto
dene, og
d) iverksette tiltakene nevnt i nr. 6 bokstav
a)-c).»
11) Ny artikkel 8a-8d skal lyde:
«Artikkel 8a
Statspapirvurderinger
1. Statspapirvurderinger skal utstedes på en
måte som sikrer at den enkelte medlems
stats særtrekk har blitt analysert. En
uttalelse som varsler endringer for en
bestemt gruppe av land, skal være forbudt,
med mindre den følges av særskilte lan
drapporter. Slike rapporter skal offentlig
gjøres.
2. Andre offentlige meldinger enn kredittvur
deringer, kredittutsikter eller tilhørende
pressemeldinger eller rapporter som nevnt
i vedlegg I avsnitt D del I nr. 5, som gjelder
potensielle endringer av statspapirvurde
ringer, skal ikke bygge på opplysninger
som den kredittvurderte enheten har til
gang til, dersom disse er gitt uten samtykke
fra den kredittvurderte enheten, med min
dre opplysningene kan fås fra allment til
gjengelige kilder, eller dersom det ikke er
noen rettmessig grunn til at den kredittvur
derte enheten ikke bør gi sitt samtykke til
at opplysningene offentliggjøres.
3. Et kredittvurderingsbyrå skal, idet det tas
hensyn til artikkel 8 nr. 5 annet ledd, på sitt
nettsted ved utgangen av desember måned
for de følgende tolv måneder offentliggjøre
en kalender som fastsetter høyst tre datoer
for offentliggjøring av statspapirvurderin
ger utstedt uoppfordret og tilknyttede kre
dittutsikter, og som fastsetter datoene for
offentliggjøring av statspapirvurderinger
utstedt på oppfordring og tilknyttede kre
dittutsikter, og årlig sende denne til ESMA
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i samsvar med vedlegg I avsnitt D del III nr.
3. Disse datoene bør falle på fredager.
4. Avvik fra kalenderen for offentliggjøringen
av statspapirvurderinger eller tilknyttede
kredittutsikter skal være mulig bare når det
er nødvendig for at kredittvurderingsbyrået
skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 8 nr. 2, artikkel 10 nr. 1 og
artikkel 11 nr. 1, og skal følges av en detal
jert forklaring av grunnene til avviket fra
den offentliggjorte kalenderen.
Artikkel 8b
Opplysninger om strukturerte finansielle
instrumenter
1. Utstederen av et strukturert finansielt
instrument samt dets initiativtaker og orga
nisator som er etablert i Unionen, skal på
ESMAs nettsted i samsvar med nr. 4, i fel
lesskap offentliggjøre opplysninger om kre
dittkvaliteten og utviklingen for de eiende
lene som er underliggende for det struktu
rerte finansielle instrumentet, verdipapiri
seringstransaksjonens struktur, kontant
strømmene og eventuell sikkerhet for et
verdipapiriseringsengasjement, samt opp
lysninger som er nødvendige for å gjen
nomføre omfattende og godt underbygde
stresstester på kontantstrømmene og ver
dien på sikkerheten som stilles for de
underliggende engasjementene.
2. Forpliktelsen til å offentliggjøre opplysnin
ger i henhold til nr. 1 får ikke anvendelse
dersom offentliggjøringen vil være i strid
med bestemmelser i nasjonal lovgivning
eller unionsretten om kildevern eller
behandling av personopplysninger.
3. ESMA skal utarbeide utkast til tekniske
reguleringsstandarder for å fastsette
a) hvilke opplysninger personene som er
nevnt i nr. 1, skal offentliggjøre for å
oppfylle forpliktelsen i nr. 1 i samsvar
med nr. 2,
b) hvor ofte opplysningene som er nevnt i
bokstav a), skal ajourføres,
c) hvordan opplysningene som er nevnt i
bokstav a), skal framlegges i en stan
dardmal for offentliggjøring.
ESMA skal framlegge disse utkas
tene til tekniske reguleringsstandarder
for Kommisjonen innen 21. juni 2014.
Kommisjonen delegeres myndighet
til å vedta de tekniske reguleringsstan
dardene nevnt i første ledd etter fram

gangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i
forordning (EU) nr. 1095/2010.»
4. ESMA skal opprette et nettsted for offent
liggjøring av opplysningene om struktu
rerte finansielle instrumenter som nevnt i
nr. 1.
Artikkel 8c
Dobbel kredittvurdering av strukturerte
finansielle instrumenter
1. Når en utsteder eller en tilknyttet tredje
mann har til hensikt å anmode om kre
dittvurdering av et strukturert finansielt
instrument, skal den utnevne minst to kre
dittvurderingsbyråer til å foreta kredittvur
deringer uavhengig av hverandre.
2. Utstederen eller en tilknyttet tredjemann
som nevnt i nr. 1 skal sikre at de utnevnte
kredittvurderingsbyråene oppfyller følg
ende vilkår:
a) de tilhører ikke samme gruppe av kre
dittvurderingsbyråer,
b) de er ikke aksjeeiere eller deleiere i et
annet kredittvurderingsbyrå,
c) de har ikke rett eller fullmakt til å utøve
stemmeretter i et annet kredittvurde
ringsbyrå,
d) de har ikke rett eller fullmakt til å
utnevne eller avsette medlemmer av
administrasjons- eller tilsynsorganet i et
annet kredittvurderingsbyrå,
e) ingen av medlemmene av deres admi
nistrasjons- eller tilsynsorganer er med
lem av administrasjons- eller tilsyns
organet i et annet kredittvurderings
byrå,
f) de verken utøver eller har fullmakt til å
utøve kontroll over eller dominerende
innflytelse på et annet kredittvurder
ingsbyrå.
Artikkel 8d
Bruk av flere kredittvurderingsbyråer
1. Når en utsteder eller en tilknyttet tredje
mann har til hensikt å utnevne minst to kre
dittvurderingsbyråer til kredittvurdering av
samme utstedelse eller enhet, skal utstede
ren eller en tilknyttet tredjemann overveie
muligheten for å utnevne minst ett kre
dittvurderingsbyrå som ikke har mer enn
10 % av den samlede markedsandelen, og
som utstederen eller en tilknyttet tredje
mann anser å være i stand til å vurdere den
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berørte utstedelsen eller enheten, forutsatt
at det i henhold til ESMAs liste nevnt i nr. 2
finnes et tilgjengelig kredittvurderingsbyrå
som kan vurdere den berørte utstedelsen
eller enheten. Når utstederen eller en til
knyttet tredjemann ikke utnevner minst et
kredittvurderingsbyrå som ikke har mer
enn 10 % av den samlede markedsandelen,
skal dette registreres.
2. For å lette utstederens eller en tilknyttet
tredjemanns vurdering i henhold til nr. 1
skal ESMA årlig på sitt nettsted offentlig
gjøre en liste over registrerte kredittvurde
ringsbyråer med angivelse av deres sam
lede markedsandel og hvilke typer kre
dittvurderinger som er utstedt, som
utstederen kan bruke som et utgangspunkt
for sin vurdering.
3. Ved anvendelsen av denne artikkel skal den
samlede markedsandelen måles med
utgangspunkt i årsomsetningen fra kre
dittvurderingsvirksomhet og tilleggstje
nester, på konsernplan.»
12) I artikkel 10 skal nr. 1 og 2 lyde:
«1. Et kredittvurderingsbyrå skal offentlig
gjøre alle kredittvurderinger, kredittutsik
ter og enhver beslutning om å avbryte en
kredittvurdering, på ikke selektivt grunn
lag og til rett tid. Ved en beslutning om å
avbryte en kredittvurdering skal opplysnin
gene som offentliggjøres, inneholde en full
stendig begrunnelse.
Første ledd får også anvendelse på kre
dittvurderinger som distribueres til abon
nenter.
2. Kredittvurderingsbyråer skal sikre at kre
dittvurderinger og kredittutsikter framleg
ges og behandles i samsvar med kravene i
vedlegg I avsnitt D, og de skal ikke fram
legge andre opplysninger enn dem som
gjelder kredittvurderingene.
2a. Kredittvurderinger, kredittutsikter og opp
lysninger knyttet til disse skal, til de offent
liggjøres, anses som innsideinformasjon
som definert i og i samsvar med direktiv
2003/6/EF.
Artikkel 6 nr. 3 i nevnte direktiv får anven
delse mutatis mutandis på kredittvurderings
byråer med hensyn til deres forpliktelse til
fortrolighet og deres forpliktelse til å føre en
liste over personer som har tilgang til kre
dittvurderinger, kredittutsikter eller tilknyt
tede opplysninger før offentliggjøringen.
Listen over personer som får tilgang til
kredittvurderinger, kredittutsikter og til

knyttede opplysninger før de offentliggjø
res, skal begrenses til personer som hver
kredittvurdert enhet identifiserer for dette
formål.»
13) I artikkel 10 nr. 5 skal første ledd lyde:
«5. Når et kredittvurderingsbyrå utsteder en
kredittvurdering uoppfordret, skal det tyde
lig angi i kredittvurderingen, ved hjelp av
en klart synlig egen fargekode for vurde
ringskategorien, om den kredittvurderte
enheten eller en tilknyttet tredjemann har
deltatt i kredittvurderingsprosessen og om
kredittvurderingsbyrået har hatt tilgang til
regnskaper, ledelsens dokumenter og
andre relevante interne dokumenter fra
den kredittvurderte enheten eller en til
knyttet tredjemann.»
14) Artikkel 11 nr. 2 skal lyde:
«2. Et registrert eller sertifisert kredittvurde
ringsbyrå skal gjøre tilgjengelig i et sen
tralt datalager opprettet av ESMA opplys
ninger om byråets tidligere resultater, herunder hvor ofte vurderingene er blitt
endret, og opplysninger om tidligere
utstedte kredittvurderinger og endringer
av dem. Et slikt kredittvurderingsbyrå skal
gi opplysninger til datalageret i en standar
disert form fastsatt av ESMA. ESMA skal
gjøre opplysningene tilgjengelige for
offentligheten og hvert år offentliggjøre et
sammendrag av de viktigste utvik
lingstrekkene.»
15) Ny artikkel 11a skal lyde:
«Artikkel 11a
Den europeiske
kredittvurderingsplattformen
1. Et registrert eller sertifisert kredittvurde
ringsbyrå skal, når det utsteder en kre
dittvurdering eller kredittutsikt, oversende
kredittvurderingsopplysninger til ESMA,
herunder kredittvurderingen av og kreditt
utsiktene for det vurderte instrumentet,
opplysninger om typen av kredittvurdering,
typen av vurderingsvirksomhet og dato og
tidspunkt for offentliggjøringen.
2. ESMA skal offentliggjøre hver enkelt kre
dittvurdering som den har mottatt i henhold til nr. 1, på et nettsted («den euro
peiske kredittvurderingsplattformen»).
Det sentrale datalageret nevnt i artikkel
11 nr. 2 skal inngå i den europeiske kre
dittvurderingsplattformen.
3. Denne artikkel får ikke anvendelse på kre
dittvurderinger eller kredittutsikter som
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bare utarbeides og framlegges for investo
rer mot en avgift.»
16) I artikkel 14 nr. 3 skal nytt ledd lyde:
«Med forbehold for annet ledd skal kre
dittvurderingsbyrået underrette ESMA om de
planlagte vesentlige endringene av vurde
ringsmetodene, modellene eller de grunnleg
gende forutsetningene eller de foreslåtte nye
vurderingsmetodene, modellene eller grunnleg
gende forutsetningene, når kredittvurderings
byrået offentliggjør de foreslåtte endringene
eller foreslåtte nye vurderingsmetodene på sitt
nettsted i samsvar med artikkel 8 nr. 5a. Etter
utløpet av samrådsperioden skal kredittvurde
ringsbyrået underrette ESMA om eventuelle
endringer som følge av samrådet.»
17) Artikkel 18 nr. 2 skal lyde:
«2. ESMA skal underrette Kommisjonen, EBA,
EIOPA, vedkommende myndigheter og
vedkommende sektormyndigheter om
enhver beslutning som treffes i henhold til
artikkel 16, 17 eller 20.»
18) Artikkel 19 nr. 1 skal lyde:
«1. ESMA skal innkreve avgifter fra kredittvur
deringsbyråene i samsvar med denne for
ordning og kommisjonsforordningen nevnt
i nr. 2. Disse avgiftene skal fullt ut dekke
ESMAs nødvendige kostnader i forbindelse
med registrering av, sertifisering av og til
syn med kredittvurderingsbyråer og godt
gjøring av kostnader som vedkommende
myndigheter kan pådra seg når de utfører
oppgaver i henhold til denne forordning,
særlig som resultat av en delegering av opp
gaver i samsvar med artikkel 30.»
19) I artikkel 21 gjøres følgende endringer:
a) I nr. 4 gjøres følgende endringer:
i) Innledningen skal lyde:
«4. ESMA skal utarbeide utkast til tek
niske reguleringsstandarder for å
fastsette».
ii) Bokstav e) skal lyde:
«e) innholdet i og formatet for regis
trerte og sertifiserte kredittvurde
ringsbyråers periodiske rapporte
ring av kredittvurderingsopplysnin
ger for ESMA med sikte på løpende
tilsyn.»
iii) Etter bokstav e) innsettes følgende
ledd:
«ESMA skal framlegge disse utkas
tene til tekniske reguleringsstandarder
for Kommisjonen innen 21. juni 2014.
Kommisjonen delegeres myndighet
til å vedta de tekniske reguleringsstan

dardene nevnt i første ledd etter fram
gangsmåten fastsatt i artikkel 10-14 i
forordning (EU) nr. 1095/2010.»
b) Nytt nr. 4a og 4b skal lyde:
«4a. ESMA skal utarbeide utkast til tek
niske reguleringsstandarder for å fast
sette
a) innholdet i og framleggingen av de
opplysningene, herunder struktur,
format, metode og rapporterings
tidspunkt, som kredittvurderingsby
råer skal gi ESMA i henhold til artik
kel 11a nr. 1, og
b) innholdet i og formatet for periodisk
rapportering av avgifter som kreves
av kredittvurderingsbyråer med
sikte på ESMAs løpende tilsyn.
ESMA skal framlegge disse
utkastene til tekniske regulerings
standarder for Kommisjonen innen
21. juni 2014.
Kommisjonen delegeres myn
dighet til å vedta de tekniske regule
ringsstandardene nevnt i første ledd
etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 10-14 i forordning (EU) nr.
1095/2010.
4b. ESMA skal utarbeide en rapport om
muligheten for å opprette en eller flere
innplasseringer for kredittvurderinger
som er oversendt i henhold til artikkel
11a nr. 1, og skal oversende rapporten
til Kommisjonen innen 21. juni 2015.
Rapporten skal særlig vurdere
a) muligheten for, kostnadene ved og
nytten av å opprette en eller flere
innplasseringer,
b) hvordan en eller flere innplasserin
ger kan skapes uten at det gir et vil
ledende bilde av kredittvurderinger
i lys av forskjellige vurderingsmeto
der,
c) eventuelle virkninger som innplas
seringer kan ha for de tekniske
reguleringsstandardene som hittil
er utarbeidet i forbindelse med
artikkel 21 nr. 4a bokstav a) og b).
ESMA skal rådføre seg med
EBA og EIOPA om første ledd bok
stav a) og b).»
c) Nr. 5 skal lyde:
«5. ESMA skal årlig offentliggjøre en rap
port om anvendelsen av denne forord
ning. Rapporten skal særlig inneholde
en vurdering av hvordan kredittvurde
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ringsbyråene som er registrert i sam
svar med denne forordning, gjennomfø
rer vedlegg I, og en vurdering av anven
delsen av godkjenningsordningen
nevnt i artikkel 4 nr. 3.»
20) I artikkel 22a skal overskriften lyde:
«Undersøkelse av om metodekravene er
oppfylt».
21) Artikkel 25a skal lyde:
«Artikkel 25a
Vedkommende sektormyndigheter med
ansvar for tilsynet med og håndhevingen av
artikkel 4 nr. 1 og artikkel 5a og 8b8d
Vedkommende sektormyndigheter skal ha
ansvar for tilsynet med og håndhevingen av
artikkel 4 nr. 1 og artikkel 5a og 8b-8d i sam
svar med det relevante sektorregelverket.»
22)Ny avdeling IIIA skal lyde:
«Avdeling IIIA
Kredittvurderingsbyråers erstatningsansvar
Artikkel 35a
Erstatningsansvar
1. Når et kredittvurderingsbyrå forsettlig eller
grovt uaktsomt har begått en overtredel
sene som er oppført i vedlegg III, og det har
påvirket en kredittvurdering, kan en inves
tor eller utsteder kreve skadeserstatning
fra et kredittvurderingsbyrå for tap som
skyldes denne overtredelsen.
En investor kan kreve skadeserstatning
i henhold til denne artikkel når den kan vise
at den med rimelighet i samsvar med artik
kel 5a nr. 1, eller på annen måte med behø
rig aktsomhet, har lagt en kredittvurdering
til grunn for en beslutning om å investere i,
beholde eller avhende et finansielt instru
ment som er omfattet av denne kredittvur
deringen.
En utsteder kan kreve skadeserstatning
i henhold til denne artikkel når den kan vise
at den eller dens finansielle instrumenter er
omfattet av denne kredittvurderingen, og at
overtredelsen ikke skyldtes villedende og
unøyaktige opplysninger som utstederen
har gitt kredittvurderingsbyrået direkte
eller gjennom offentlig tilgjengelige opplys
ninger.
2. Det skal være investors eller utsteders
ansvar å framlegge nøyaktige og utførlige
opplysninger om at kredittvurderings
byrået har begått en overtredelse i henhold
til denne forordning, og at overtredelsen

har påvirket den utstedte kredittvurderin
gen.
Vedkommende nasjonale domstol skal
vurdere hva som utgjør nøyaktige og utfør
lige opplysninger, idet det tas hensyn til at
investoren eller utstederen kanskje ikke
har tilgang til opplysninger som kredittvur
deringsbyrået har tilgang til.
3. Kredittvurderingsbyråers erstatningsan
svar som nevnt i nr. 1 kan bare begrenses
på forhånd, når begrensningen er
a) rimelig og forholdsmessig, og
b) tillatt i gjeldende nasjonale lovgivning i
samsvar med nr. 4.
Enhver begrensning som ikke er i
samsvar med første ledd, eller enhver
utelukkelse av erstatningsansvar har
ingen rettsvirkning.
4. Begrepene «skade», «hensikt», «grovt uakt
somt», «med rimelighet», «behørig aktsom
het», «innflytelse» og «forholdsmessig»,
som anvendes i denne artikkel, men som
ikke er definerte, skal tolkes og anvendes i
samsvar med gjeldende nasjonale lovgiv
ning, som fastsatt i relevante bestemmelser
i internasjonal privatrett. Spørsmål om kre
dittvurderingsbyråets
erstatningsansvar
som ikke er omfattet av denne forordning,
skal omfattes av gjeldende nasjonale lovgiv
ning, som fastsatt i relevante bestemmelser
i internasjonal privatrett. Relevante bestem
melser i internasjonal privatrett skal ligge
til grunn for valget av vedkommende dom
stol for å avgjøre et sivilt erstatningskrav
som er stilt av en investor eller utsteder.
5. Denne artikkel utelukker ikke ytterligere
sivile erstatningskrav i samsvar med nasjo
nal lovgivning.
6. Regressretten i henhold til denne artikkel
skal ikke hindre ESMA i fullt ut å utøve sin
myndighet i henhold til artikkel 36a.»
23) I artikkel 36a nr. 2 første ledd gjøres følgende
endringer:
a) Bokstav a) og b) skal lyde:
«a) for overtredelser omhandlet i vedlegg
III avsnitt I nr. 1-5, 11-15, 19, 20, 23, 26a
26d, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50, 51 og
55-62 skal bøtene være på minst 500 000
euro og høyst 750 000 euro,
b) for overtredelser omhandlet i vedlegg
III avsnitt I nr. 6-8, 16-18, 21-22a, 24, 25,
27, 29, 31, 34, 37-40, 42-42b, 45-49a og
52-54 skal bøtene være på minst 300 000
euro og høyst 450 000 euro,».
b) Bokstav d) og e) skal lyde:
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«d) for overtredelser omhandlet i vedlegg
III avsnitt II nr. 1 og 6-9 skal bøtene være
på minst 50 000 euro og høyst 150 000
euro,
e) for overtredelser omhandlet i vedlegg
III avsnitt II nr. 2 og 3a-5 skal bøtene
være på minst 25 000 euro og høyst
75 000 euro,».
c) Bokstav h) skal lyde:
«h) for overtredelser omhandlet i vedlegg
III avsnitt I nr. 20a og vedlegg III avsnitt
III nr. 4-4c, 6, 8 og 10 skal bøtene være
på minst 90 000 euro og høyst 200 000
euro,».
24) I artikkel 39 gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 og 3 oppheves,
b) Nytt nr. 4-6 skal lyde:
«4. Kommisjonen skal etter å ha innhentet
tekniske råd hos ESMA gjennomgå
situasjonen på kredittvurderingsmarke
det for strukturerte finansielle instru
menter, særlig kredittvurderingsmarke
det for reverdipapiriseringer. Etter
denne gjennomgåelsen skal Kommisjo
nen innen 1. juli 2016 framlegge for
Europaparlamentet og Rådet en rap
port, ved behov sammen med et forslag
til regelverk, der særlig følgende vurde
res:
a) tilgangen til tilstrekkelige valgmuligheter
for å oppfylle kravene i artikkel 6b og 8c,
b) om det er hensiktsmessig å forkorte eller
forlenge den lengste tillatte avtaleperioden
nevnt i artikkel 6b nr. 1 og den korteste
perioden før kredittvurderingsbyrået igjen
kan inngå en avtale med en utsteder eller en
tilknyttet tredjemann om utstedelse av kre
dittvurderinger av reverdipapiriseringer
som nevnt i artikkel 6b nr. 3,
c) om det er hensiktsmessig å endre unntaket
nevnt i artikkel 6b nr. 2 annet ledd.
5. Kommisjonen skal etter å ha innhentet tek
niske råd hos ESMA gjennomgå situasjo
nen på kredittvurderingsmarkedet. Etter
denne gjennomgåelsen skal Kommisjonen
innen 1. januar 2016 framlegge for Europa
parlamentet og Rådet en rapport, ved behov
sammen med et forslag til regelverk, der
særlig følgende vurderes:
a) om det er nødvendig å utvide anvendelses
området for forpliktelsene nevnt i artikkel
8b slik at det også omfatter andre finansi
elle kredittprodukter,

b) om kravene nevnt i artikkel 6, 6a og 7 har
begrenset interessekonflikter tilstrekke
lig,
c) om omfanget av rotasjonsordningen nevnt i
artikkel 6b bør utvides til andre eiendels
klasser, og om det er hensiktsmessig å
anvende perioder av forskjellig lengde for
forskjellige eiendelsklasser,
d) om eksisterende og alternative godtgjø
ringsmodeller er hensiktsmessige,
e) om det er behov for å gjennomføre andre til
tak for å fremme konkurranse på kre
dittvurderingsmarkedet,
f) om det er hensiktsmessig å ta ytterligere
initiativer for å fremme konkurranse på kre
dittvurderingsmarkedet i lys av utviklingen
i sektorens struktur,
g) om der er behov for å foreslå tiltak for å
håndtere overdreven tillit til kredittvurde
ringer,
h) graden av markedskonsentrasjon, risiko
som oppstår på grunn av konsentrasjon, og
følgene for den overordnede stabiliteten i
finanssektoren.
6. Kommisjonen skal minst en gang i året
underrette Europaparlamentet og Rådet
om eventuelle nye beslutninger om likever
dighet nevnt i artikkel 5 nr. 6 som er blitt
vedtatt i løpet av rapporteringsperioden.»
25) Artikkel 39a skal lyde:
«Artikkel 39a
ESMAs personale og ressurser
Innen 21. juni 2014 skal ESMA vurdere de
behov for personale og ressurser som oppstår
som følge av den myndighet og de forpliktel
ser ESMA får i henhold til denne forordning,
og skal framlegge en rapport for Europaparla
mentet, Rådet og Kommisjonen.»
26) Ny artikkel 39b skal lyde:
«Artikkel 39b
Rapporteringsplikt
1. Kommisjonen skal innen 31. desember
2014 framlegge en rapport for Europaparla
mentet og Rådet om
a) de tiltakene som er truffet for å fjerne
henvisninger til kredittvurderinger som
fører til eller kan føre til ensidig og auto
matisk tillit til slike, og
b) alternative verktøy som kan gi investo
rer mulighet til selv å foreta en vurde
ring av utstederes og finansielle instru
menters kredittrisiko,
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med sikte på å fjerne alle henvisnin
ger til kredittvurderinger i unionsret
ten for lovgivningsmessige formål
innen 1. januar 2020, forutsatt at
egnede alternativer identifiseres og
gjennomføres. ESMA skal gi Kommi
sjonen tekniske råd innenfor rammen
av dette nummer.
2. Kommisjonen skal, idet det tas hensyn til
situasjonen på markedet, innen 31.
desember 2014 framlegge for Europapar
lamentet og Rådet en rapport om hvorvidt
det er hensiktsmessig å utvikle en euro
peisk kredittverdighetsvurdering for
statsgjeld.
Kommisjonen skal, idet det tas hensyn
til resultatene av rapporten nevnt i første
ledd og situasjonen på markedet, innen 31.
desember 2016 framlegge for Europaparla
mentet og Rådet en rapport om hvorvidt
det er hensiktsmessig og mulig å opprette
et europeisk kredittvurderingsbyrå som
har som formål å vurdere kredittverdig
heten til medlemsstatenes statsgjeld, og/
eller et europeisk kredittvurderingsfond for
alle andre kredittvurderinger.
3. Kommisjonen skal innen 31. desember
2013 framlegge for Europaparlamentet og
Rådet en rapport om muligheten for å
opprette et nettverk av mindre kredittvur
deringsbyråer for å øke konkurransen på
markedet. Denne rapporten skal vurdere
den finansielle og ikke-finansielle støtten
til opprettelsen av et slikt nettverk, idet
det tas hensyn til potensielle interesse
konflikter som en slik offentlig finansier
ing kan føre til. I lys av denne rapportens
resultater og etter å ha innhentet tek
niske råd hos ESMA, kan Kommisjonen
revurdere og foreslå endring av artikkel
8d.»
27) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I
til denne forordning.
28) Vedlegg III endres i samsvar med
vedlegg II til denne forordning.
Artikkel 2
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at
den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Uten hensyn til første ledd
1) får artikkel 1 nr. 7 bokstav a), nr. 9 og nr. 10
punkt 11 i forbindelse med artikkel 8d i forord

ning (EF) nr. 1060/2009, samt artikkel 1 nr. 12
og 27 i denne forordning, anvendelse fra 1. juni
2018 med hensyn til den vurderingen som er
nevnt i
a) artikkel 4 nr. 3 bokstav b) i forordning (EF)
nr. 1060/2009, av om tredjestaters krav er
minst like strenge som kravene i nevnte
bokstav, og
b) artikkel 5 nr. 6 annet ledd bokstav b) i for
ordning (EF) nr. 1060/2009, av om kre
dittvurderingsbyråer i tredjestater er
underlagt rettslig bindende bestemmelser
som er likeverdige med bestemmelsene i
nevnte bokstav,
2) får artikkel 1 nr. 8 i denne forordning i forbin
delse med artikkel 6a nr. 1 bokstav a) i forord
ning (EF) nr. 1060/2009 anvendelse fra 21.
juni 2014 når det gjelder aksjeeiere eller
deleiere i et kredittvurderingsbyrå, som per
15. november 2011 innehadde 5 % eller mer av
kapitalen i flere enn ett kredittvurderingsbyrå,
3) får artikkel 1 nr. 15 anvendelse fra 21. juni
2015.
Denne forordning er bindende i alle deler
og kommer direkte til anvendelse i alle med
lemsstater.
Utferdiget i Strasbourg, 21. mai 2013.
For Europaparlamentet

For Rådet

M. SCHULZ

L. CREIGHTON

President

Formann

Vedlegg I
I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1060/2009
gjøres følgende endringer:
1) I avsnitt B gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Et kredittvurderingsbyrå skal påvise,
løse eller håndtere samt klart og tydelig
opplyse om eventuelle faktiske eller
mulige interessekonflikter som kan
påvirke de analysene og vurderingene
som foretas av byråets kredittvurde
ringsanalytikere, ansatte eller andre
fysiske personer hvis tjenester stilles til
rådighet for eller kontrolleres av kre
dittvurderingsbyrået, og som er direkte
involvert i kredittvurderingsvirksom
het, samt personer som godkjenner kre
dittvurderinger og kredittutsikter.»
b) I nr. 3 gjøres følgende endringer:
i) I første ledd skal innledningen lyde:
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ii)

iii)

iv)

v)

«3. Et kredittvurderingsbyrå skal ikke
utstede en kredittvurdering eller
kredittutsikt i følgende tilfeller, eller
skal, når det gjelder en eksisterende
kredittvurdering eller kredittutsikt,
umiddelbart opplyse om at kre
dittvurderingen eller kredittutsikten
eventuelt kan ha blitt påvirket av føl
gende:».
Ny bokstav aa) innsettes etter bokstav
a):
«aa) en aksjeeier eller en deleier i et kre
dittvurderingsbyrå, som innehar 10
% eller mer av enten kapitalen eller
stemmerettene i kredittvurderings
byrået, eller som på annen måte kan
utøve betydelig innflytelse på kre
dittvurderingsbyråets forretnings
virksomhet, som innehar 10 % eller
mer av enten kapitalen eller stem
merettene i den kredittvurderte
enheten eller en tilknyttet tredje
mann, eller av enhver annen eieran
del i den kredittvurderte enheten
eller tredjemann, unntatt eierande
ler i diversifiserte kollektive investe
ringsordninger og forvaltede fond
som pensjonskasser eller livsforsik
ring, som ikke gir vedkommende
mulighet til å utøve betydelig innfly
telse på ordningens forretningsvirk
somhet,».
Ny bokstav ba) innsettes etter bokstav
b):
«ba) kredittvurderingen utstedes for
den kredittvurderte enheten eller en
tilknyttet tredjemann, som innehar
10 % eller mer av enten kapitalen
eller stemmerettene i kredittvurde
ringsbyrået,».
Ny bokstav ca) innsettes etter bokstav
c):
«ca) en aksjeeier eller en deleier i et kre
dittvurderingsbyrå, som innehar 10
% eller mer av enten kapitalen eller
stemmerettene i det berørte kre
dittvurderingsbyrået, eller som på
annen måte kan utøve betydelig inn
flytelse på kredittvurderingsbyråets
forretningsvirksomhet, er medlem
av den kredittvurderte enhetens
eller en tilknyttet tredjemanns admi
nistrasjons- eller tilsynsorganer.»
Annet ledd skal lyde:

«Et kredittvurderingsbyrå skal også
umiddelbart vurdere om det er grunn
lag for å foreta en ny vurdering eller til
bakekalle den eksisterende kredittvur
deringen eller kredittutsikten.»
c) Nytt nr. 3a-3c skal lyde:
«3a. Et kredittvurderingsbyrå skal opplyse
om at en eksisterende kredittvurdering
eller kredittutsikt kan bli påvirket av ett
av følgende:
a) en aksjeeier eller en deleier i et kre
dittvurderingsbyrå, som innehar 5 %
eller mer av enten kapitalen eller
stemmerettene i det berørte kre
dittvurderingsbyrået, eller som på
annen måte kan utøve betydelig inn
flytelse på kredittvurderingsbyråets
forretningsvirksomhet, innehar 5 %
eller mer av enten kapitalen eller
stemmerettene i den kredittvur
derte enheten eller av en tilknyttet
tredjemann eller av enhver annen
eierandel i den kredittvurderte
enheten eller tredjemann. Dette ute
lukker eierandeler i diversifiserte
kollektive investeringsordninger og
forvaltede fond som pensjonskasser
eller livsforsikring, som ikke gir ved
kommende mulighet til å utøve bety
delig innflytelse på ordningens for
retningsvirksomhet,
b) en aksjeeier eller en deleier i et kre
dittvurderingsbyrå, som innehar 5 %
eller mer av enten kapitalen eller
stemmerettene i det berørte kre
dittvurderingsbyrået, eller som på
annen måte kan utøve betydelig inn
flytelse på kredittvurderingsbyråets
forretningsvirksomhet, er medlem
av den kredittvurderte enhetens
eller en tilknyttet tredjemanns admi
nistrasjons- eller tilsynsorganer.
3b. Forutsatt at kredittvurderingsbyrået
kjenner til eller burde kjenne til opplys
ningene, skal forpliktelsene i nr. 3 bok
stav aa), ba) og ca) og nr. 3a også gjelde
for
a) indirekte aksjeeiere som er omfattet
av artikkel 10 i direktiv 2004/109/
EF, og
b) selskaper som direkte eller indi
rekte utøver kontroll over eller
dominerende innflytelse på kre
dittvurderingsbyrået, og som er
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omfattet av artikkel 10 i direktiv
2004/109/EF.
3c. Et kredittvurderingsbyrå skal sikre at
avgifter som kreves av kundene for
utstedelse av kredittvurderinger og
yting av tilleggstjenester, ikke inne
bærer forskjellsbehandling og bereg
nes på grunnlag av faktiske kostnader.
Avgifter som kreves for kredittvur
deringstjenester, skal ikke avhenge av
nivået for den kredittvurderingen som
kredittvurderingsbyrået utsteder, eller
av andre resultater av det utførte arbei
det.»
d) I nr. 4 skal første ledd lyde:
«4. Verken et kredittvurderingsbyrå eller
en person som direkte eller indirekte
innehar 5 % eller mer av enten kapitalen
eller stemmerettene i det berørte kre
dittvurderingsbyrået, eller som på
annen måte kan utøve betydelig innfly
telse på kredittvurderingsbyråets for
retningsvirksomhet, skal yte konsu
lent- eller rådgivningstjenester til den
kredittvurderte enheten eller en til
knyttet tredjemann med hensyn til den
nes foretaksstruktur, juridiske struk
tur, eiendeler, forpliktelser eller virk
somhet.»
e) I nr. 7 gjøres følgende endringer:
i) Bokstav a) skal lyde:
«a) for hver kredittvurdering og kreditt
utsikt, opplysninger om hvilke kre
dittvurderingsanalytikere som har
deltatt i fastsettelsen av kredittvur
deringen
eller
kredittutsikten,
hvilke personer som har godkjent
kredittvurderingen eller kredittut
sikten, om kredittvurderingen er
gjort på anmodning eller uoppfor
dret samt datoen for kredittvurde
ringen,».
ii) Bokstav d) skal lyde:
«d) dokumentasjon om de fastlagte
framgangsmåtene og vurderingsme
todene som kredittvurderingsbyrået
bruker for å fastsette kredittvurde
ringer og kredittutsikter,».
iii) Bokstav e) skal lyde:
«e) intern dokumentasjon og interne
saksdokumenter, herunder opplys
ninger og arbeidsdokumenter som
ikke er blitt offentliggjort, som dan
ner grunnlag for beslutninger om

kredittvurderinger og kredittutsik
ter,».
2) I avsnitt C gjøres følgende endringer:
a) I nr. 2 skal innledningen lyde:
«2. Ingen person nevnt i nr. 1 skal delta i
eller på annen måte påvirke fastsettel
sen av en kredittvurdering av eller kre
dittutsikt for en bestemt kredittvurdert
enhet dersom denne personen».
b) Nr. 3 bokstav b) skal lyde:
«b) ikke gir videre opplysninger om kre
dittvurderingsbyråets kredittvurderin
ger, mulige framtidige kredittvurderin
ger eller kredittutsikter, unntatt til den
kredittvurderte enheten eller en tilknyt
tet tredjemann,».
c) Nr. 7 skal lyde:
«7. En person nevnt i nr. 1 kan først tiltre en
ledende stilling i den kredittvurderte
enheten eller en tilknyttet tredjemann
når det har gått seks måneder siden
utstedelsen av en kredittvurdering eller
kredittutsikt.»
d) Nr. 8 skal lyde:
«8. Ved anvendelsen av artikkel 7 nr. 4
a) skal kredittvurderingsbyråer sikre
at de ledende kredittvurderingsana
lytikerne ikke deltar i kredittvurde
ringsvirksomhet
som
gjelder
samme kredittvurderte enhet eller
en tilknyttet tredjemann, i mer enn
høyst fire år,
b) skal andre kredittvurderingsbyråer
enn dem som utstederen eller en til
knyttet tredjemann har utnevnt, og
alle kredittvurderingsbyråer som
utsteder
statspapirvurderinger,
sikre at
i) kredittvurderingsanalytikerne ikke del
tar i kredittvurderingsvirksomhet som
gjelder samme kredittvurderte enhet
eller en tilknyttet tredjemann, i mer enn
høyst fem år,
ii) personer som godkjenner kredittvurde
ringer, ikke deltar i kredittvurderings
virksomhet som gjelder samme kre
dittvurderte enhet eller en tilknyttet
tredjemann, i mer enn høyst sju år.
Personene nevnt i første ledd
bokstav a) og b) skal ikke delta i kre
dittvurderingsvirksomhet som gjelder
den kredittvurderte enheten eller en til
knyttet tredjemann nevnt i første ledd, i
to år etter utløpet av tidsrommene fast
satt i nevnte bokstaver.»
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3) Overskriften til avsnitt D skal lyde:
«Regler for framlegging av kredittvurderin
ger og kredittutsikter»
4) I avsnitt D del I gjøres følgende endringer:
a) Nr. 1 skal lyde:
«1. Et kredittvurderingsbyrå skal sikre at
det i en kredittvurdering og kredittut
sikt klart og tydelig angis navn på og
stilling for den ledende kredittvurde
ringsanalytikeren for den aktuelle kre
dittvurderingen samt navn på og stilling
for personen med hovedansvar for å
godkjenne kredittvurderingen eller kre
dittutsikten.
b) I nr. 2 gjøres følgende endringer:
i) Bokstav a) skal lyde:
«a) alle vesentlige kilder, herunder den
kredittvurderte enheten eller, der
som det er aktuelt, en tilknyttet tred
jemann, som ble brukt til å utarbeide
kredittvurderingen eller kredittut
sikten, angis sammen med en opp
lysning om hvorvidt kredittvurde
ringen eller kredittutsikten er blitt
framlagt for den kredittvurderte
enheten eller en tilknyttet tredje
mann og deretter endret før den ble
utstedt,».
ii) Bokstav d) og e) skal lyde:
«d) det klart og tydelig opplyses om den
dato kredittvurderingen første gang
ble frigitt for spredning og tidspunkt
for siste ajourføring, herunder even
tuelle kredittutsikter,
e) det gis opplysninger om hvorvidt
kredittvurderingen gjelder et nylig
utstedt finansielt instrument og
hvorvidt
kredittvurderingsbyrået
vurderer det finansielle instrumen
tet for første gang, og
f) når det gjelder en kredittutsikt,
angis det tidsrommet der det ventes
en endring av kredittvurderingen.
Kredittvurderingsbyråene skal
ved offentliggjøring av kredittvurde
ringer eller kredittutsikter også ta
med en henvisning til historiske
misligholdsrater som ESMA offent
liggjør i et sentralt datalager i sam
svar med artikkel 11 nr. 2, sammen
med en forklaring av betydningen av
disse misligholdsratene.»
c) Nytt nr. 2a skal lyde:
«2a. Når
et
kredittvurderingsbyrå
offentliggjør
vurderingsmetoder,

modeller og grunnleggende forut
setninger, skal de følges av en vei
ledning som forklarer forutsetnin
ger, parametrer, begrensninger og
usikkerhet med hensyn til model
lene og vurderingsmetodene som
anvendes ved kredittvurderinger,
herunder simuleringer av stressitua
sjoner som er utført av byrået i for
bindelse med kredittvurderingene,
kredittvurderingsopplysninger om
de kontantstrømsanalysene det har
utført eller støtter seg til, samt even
tuelle forventede endringer av kre
dittvurderingen. Veiledningen skal
være tydelig og lett å forstå.»
d) Nr. 3 skal lyde:
«3. Kredittvurderingsbyrået
skal
underrette den kredittvurderte
enheten i dennes arbeidstid og
minst en hel virkedag før offentlig
gjøringen av kredittvurderingen
eller kredittutsikten. Disse opplys
ningene skal omfatte de viktigste
betraktningene som ligger til grunn
for kredittvurderingen eller kreditt
utsikten, slik at enheten har en
mulighet til å gjøre kredittvurde
ringsbyrået oppmerksom på even
tuelle faktafeil.»
e) I artikkel 4 skal første ledd lyde:
«4. Et kredittvurderingsbyrå skal ved
offentliggjøring av kredittvurderin
ger eller kredittutsikter angi klart og
tydelig vurderingens eller utsiktens
eventuelle egenskaper og begrens
ninger. Et kredittvurderingsbyrå
skal ved offentliggjøring av kre
dittvurderinger eller kredittutsikter
særlig angi tydelig om det anser at
kvaliteten på de opplysningene som
er tilgjengelige om den kredittvur
derte enheten, er tilfredsstillende,
og i hvilken grad det har kontrollert
opplysningene som er blitt framlagt
av den kredittvurderte enheten eller
en tilknyttet tredjemann. Dersom en
kredittvurdering eller kredittutsikt
omfatter en type enhet eller finansi
elt instrument som det finnes
begrensede historiske opplysninger
om, skal kredittvurderingsbyrået
klart og tydelig angi slike begrens
ninger.»
f) I artikkel 5 skal første ledd lyde:
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«5. Når et kredittvurderingsbyrå offent
liggjør en kredittvurdering eller kre
dittutsikt, skal det i sine pressemel
dinger eller rapporter redegjøre for
de viktigste faktorene som ligger til
grunn for kredittvurderingen eller
kredittutsikten.»
g) Nytt nr. 6 skal lyde:
«6. Et kredittvurderingsbyrå skal fortlø
pende offentliggjøre opplysninger
på sitt nettsted og underrette ESMA
om alle enheter eller gjeldsinstru
menter som det har mottatt til en før
ste gjennomgåelse eller en foreløpig
vurdering. Opplysningene skal
offentliggjøres uavhengig av om
utstederne inngår en kontrakt med
kredittvurderingsbyrået om en
endelig vurdering.»
5) Nr. 3 og 4 i avsnitt D del II oppheves.
6) I avsnitt D skal ny del III lyde:
«III. Tilleggskrav til statspapirvurderinger
1. Når et kredittvurderingsbyrå utsteder
en statspapirvurdering eller en tilknyt
tet kredittutsikt, skal det samtidig fram
legge en detaljert undersøkelsesrap
port som forklarer alle forutsetninger,
parametrer, begrensninger og usikker
het og andre opplysninger som er tatt
hensyn til ved utarbeidingen av den
berørte statspapirvurderingen eller kre
dittutsikten. Rapporten skal være
offentlig tilgjengelig, klar og lett forståe
lig.
2. En offentlig tilgjengelig undersøkelses
rapport som følger etter en endring i
forhold til den tidligere statspapirvurde
ringen eller den tilknyttede kredittutsik
ten, skal inneholde minst følgende:
a) en
detaljert
vurdering
av
endringene i de kvantitative hypote
sene med en begrunnelse for den
endrede vurderingen og deres rela
tive vekting. Den detaljerte vurde
ringen bør inneholde en beskrivelse
av følgende: inntekt per innbygger,
BNP-vekst,
inflasjon,
budsjett
balanse, utenriksbalanse, utenlands
gjeld, en indikator for økonomisk
utvikling, en indikator for mislighold
og eventuelle andre faktorer som
det er tatt hensyn til. Dette bør utfyl
les med den relative vektingen av
hver enkelt faktor,

b) en
detaljert
vurdering
av
endringene i de kvalitative hypote
sene med en begrunnelse for den
endrede vurderingen og deres rela
tive vekting,
c) en detaljert beskrivelse av risikoer,
begrensninger og usikkerhet knyt
tet til den endrede vurderingen, og
d) et sammendrag av møteprotokollen
i den kredittvurderingskomiteen
som har truffet beslutning om den
endrede vurderingen.
3. Uten at det berører vedlegg I avsnitt D
del I nr. 3 skal et kredittvurderingsbyrå
når det utsteder statspapirvurderinger
eller tilknyttede kredittutsikter, offent
liggjøre disse i samsvar med artikkel 8a
etter at de regulerte markedene er
stengt for dagen, og minst én time før de
åpner.
4. Uten at det berører vedlegg I avsnitt D
del I nr. 5, der det er fastsatt at et kre
dittvurderingsbyrå når det offentliggjør
en kredittvurdering, i sine pressemel
dinger eller rapporter skal forklare de
viktigste faktorene som ligger til grunn
for kredittvurderingen, og selv om
nasjonal politikk kan være en faktor
som ligger til grunn for en statspapir
vurdering, skal politiske anbefalinger,
forskrifter eller retningslinjer for kre
dittvurderte enheter, herunder stater
eller staters regionale eller lokale
myndigheter, ikke inngå som en del av
statspapirvurderinger eller kredittutsik
ter.»
7) I avsnitt E del I skal nr. 3 lyde:
«3. kredittvurderingsbyråets
retningslinjer
med hensyn til offentliggjøring av kre
dittvurderinger og andre tilhørende mel
dinger, herunder kredittutsikter,».
8) I avsnitt E del II nr. 2 skal første ledd skal bok
stav a) lyde:
«a) en liste over avgifter som er innkrevd fra
hver kunde for individuelle kredittvurderin
ger og eventuelle tilleggstjenester,
aa) dets prispolitikk, herunder avgifts
strukturen og priskriteriene for kre
dittvurderinger i de ulike eiendelsklas
sene,».
9) I avsnitt E del III gjøres følgende endringer:
a) Nr. 3 skal lyde:
«3. statistikk over personalfordelingen på
arbeid med nye kredittvurderinger,
gjennomgåelse av kredittvurderinger

332

Prop. 100 S

2015–2016

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

og evaluering av metoder og modeller
samt fordelingen av personale i den
øverste ledelsen, og over personalforde
lingen for hver vurderingsvirksomhet
med hensyn til forskjellige eiendelsklas
ser (foretak – strukturerte finansielle
instrumenter – statspapirer),».
b) Nr. 7 skal lyde:
«7. finansielle opplysninger om kredittvur
deringsbyråets inntekt, herunder dets
samlede omsetning, fordelt på inntekter
fra kredittvurdering og tilleggstjenester
med en fullstendig beskrivelse av hver
kategori, herunder inntekter fra tillegg
stjenester til kredittvurderingstjene
sters kunder og avgiftenes fordeling på
kredittvurderinger for forskjellige eien
delsklasser.» Opplysningene om samlet
omsetning skal også omfatte omsetnin
gens geografiske fordeling på inntekter
som er tjent henholdsvis i Unionen og
på verdensplan,».
Vedlegg II
I vedlegg III til forordning (EF) nr. 1060/2009
gjøres følgende endringer:
1) I avsnitt I gjøres følgende endringer:
a) Nr. 19-22 skal lyde:
«19. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med ved
legg I avsnitt B nr. 1, dersom det ikke
påviser, løser eller håndterer samt klart
og tydelig opplyser om eventuelle fak
tiske eller mulige interessekonflikter
som kan påvirke de analysene og vurde
ringene som foretas av byråets kre
dittvurderingsanalytikere, ansatte eller
andre fysiske personer hvis tjenester
stilles til rådighet for eller kontrolleres
av kredittvurderingsbyrået og som er
direkte involvert i kredittvurderings
virksomhet, samt personer som god
kjenner kredittvurderinger og kredittut
sikter.
20. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt B nr. 3 første ledd, dersom det
utsteder en kredittvurdering eller kre
dittutsikt under noen av omstendighe
tene omhandlet i første ledd i nevnte
nummer, eller, når det gjelder en eksi
sterende kredittvurdering eller kreditt
utsikt, dersom det ikke umiddelbart
opplyser om at kredittvurderingen eller

kredittutsikten eventuelt kan ha blitt
påvirket av nevnte omstendigheter.
20a. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med ved
legg I avsnitt B nr. 3a, dersom det ikke
offentliggjør at en eksisterende kre
dittvurdering eller kredittutsikt kan bli
påvirket av en av omstendighetene
omhandlet i bokstav a) og b) i nevnte
nummer.
21. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt B nr. 3 annet ledd, dersom det
ikke umiddelbart vurderer om det er
grunnlag for å foreta en ny vurdering
eller tilbakekalle den eksisterende kre
dittvurderingen eller kredittutsikten.
22. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt B nr. 4 første ledd, dersom det
vurderer enheter som kredittvurde
ringsbyrået selv eller en person som
direkte eller indirekte innehar 5 % eller
mer av enten kapitalen eller stemme
rettene i det berørte kredittvurderings
byrået, eller som på annen måte kan
utøve betydelig innflytelse på kre
dittvurderingsbyråets forretningsvirk
somhet, yter konsulent- eller rådgiv
ningstjenester til den kredittvurderte
enheten eller en tilknyttet tredjemann
med hensyn til foretaksstruktur, juri
disk struktur, eiendeler, forpliktelser
eller virksomhet.»
b) Nytt nr. 22a skal lyde:
«22a. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 6a nr. 1 dersom en av dets aksje
eiere eller deleiere som innehar minst 5
% av kapitalen eller stemmerettene i det
berørte kredittvurderingsbyrået eller i
et selskap som kan utøve kontroll eller
dominerende innflytelse på det berørte
kredittvurderingsbyrået, overtrer et av
forbudene i bokstav a)-e) i nevnte num
mer, med unntak av forbudet i bokstav
a) for eierandeler i diversifiserte kollek
tive investeringsordninger, herunder
forvaltede fond som pensjonskasser
eller livsforsikring, forutsatt at eieran
delene i slike ordninger ikke gir aksje
eieren eller deleieren i et kredittvurde
ringsbyrå mulighet til å utøve betydelig
innflytelse på disse ordningenes forret
ningsvirksomhet.»
c) Nytt nr. 26a og 26b skal lyde:
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«26a. Kredittvurderingsbyrået som har inn
gått en avtale om utstedelse av kre
dittvurderinger av reverdipapiriserin
ger, overtrer artikkel 6b nr. 1 dersom
det utsteder kredittvurderinger av nye
reverdipapiriseringer med underlig
gende eiendeler fra samme initiativ
taker i mer enn høyst fire år.
26b. Kredittvurderingsbyrået som har inn
gått en avtale om utstedelse av kre
dittvurderinger av reverdipapiriserin
ger, overtrer artikkel 6b nr. 3 dersom
det inngår en ny avtale om utstedelse av
kredittvurderinger av reverdipapirise
ringer med underliggende eiendeler fra
samme initiativtaker for en periode av
samme varighet som den utløpte avta
len nevnt i artikkel 6b nr. 1 og 2, men
ikke lenger enn fire år.»
d) Nr. 33 skal lyde:
«33. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 7 nr. 3, sammenholdt med ved
legg I avsnitt C nr. 2, dersom det ikke
sikrer at en person omhandlet i nr. 1 i
nevnte avsnitt ikke deltar i eller på
annen måte påvirker fastsettelsen av en
kredittvurdering eller kredittutsikt som
omhandlet i nr. 2 i nevnte avsnitt.»
e) Nr. 36 skal lyde:
«36. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 7 nr. 3, sammenholdt med ved
legg I avsnitt C nr. 7, dersom det ikke
sikrer at en person omhandlet i nr. 1 i
nevnte avsnitt ikke tiltrer en ledende
stilling i den kredittvurderte enheten
eller hos en tilknyttet tredjemann før
det har gått seks måneder siden utste
delsen av en kredittvurdering eller kre
dittutsikt.»
f) Nr. 38-40 skal lyde:
«38. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 7 nr. 4, sammenholdt med ved
legg I avsnitt C nr. 8 første ledd bokstav
b) i), dersom det, når det uoppfordret
utsteder kredittvurderinger eller stats
papirvurderinger, ikke sikrer at en kre
dittvurderingsanalytiker ikke deltar i
kredittvurderingsvirksomhet som gjel
der samme kredittvurderte enhet eller
en tilknyttet tredjemann, i mer enn
høyst fem år.
39. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 7 nr. 4, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt C nr. 8 første ledd bokstav b) ii),
dersom det, når det uoppfordret utste

g)

h)

i)

j)

der kredittvurderinger eller statspapir
vurderinger, ikke sikrer at en person
som godkjenner kredittvurderinger,
ikke deltar i kredittvurderingsvirksom
het som gjelder samme kredittvurderte
enhet eller en tilknyttet tredjemann, i
mer enn høyst sju år.
40. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 7 nr. 4, sammenholdt med vedlegg I
avsnitt C nr. 8 annet ledd, dersom det
ikke sikrer at en person omhandlet i før
ste ledd bokstav a) og b) i nevnte num
mer ikke deltar i kredittvurderings
virksomhet som gjelder samme kre
dittvurderte enhet eller en tilknyttet
tredjemann omhandlet i nevnte bok
staver, i de påfølgende to år etter utløpet
av tidsrommene fastsatt i nevnte bok
staver.»
Nr. 42 skal lyde:
«42. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 8 nr. 2 dersom det ikke vedtar,
gjennomfører og håndhever passende
tiltak for å sikre at de kredittvurderin
gene og kredittutsiktene byrået utste
der, bygger på en grundig analyse av
alle de opplysningene byrået har tilgang
til og som er relevante for analysen
innenfor rammen av gjeldende vurde
ringsmetoder.»
Nytt nr. 42a og 42b skal lyde:
«42a. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 8 nr. 2 dersom det anvender
opplysninger som ikke omfattes av vir
keområdet for artikkel 8 nr. 2.
42b. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 8 nr. 2a dersom det utsteder
endringer av kredittvurderinger, som
ikke er i samsvar med dets offentlig
gjorte vurderingsmetoder.»
Nr. 46 skal lyde:
«46. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 8 nr. 5 første ledd første punktum dersom det ikke overvåker sine
kredittvurderinger eller ikke gjennom
går sine kredittvurderinger eller vurde
ringsmetoder løpende og minst en gang
i året.»
Nytt nr. 46a skal lyde:
«46a. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 8 nr. 5 annet ledd, sammen
holdt med artikkel 8 nr. 5 første ledd før
ste punktum, dersom det ikke over
våker sine statspapirvurderinger eller
ikke gjennomgår sine statspapirvurde
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ringer løpende og minst hver sjette
måned.»
k) Nytt nr. 49a skal lyde:
«49a. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 8 nr. 6 bokstav c), sammenholdt
med artikkel 8 nr. 7 bokstav c), dersom
det ikke foretar en ny kredittvurdering
når feil i vurderingsmetodene eller i
måten de brukes på, påvirker den
berørte kredittvurderingen.»
l) Nytt nr. 55-62 skal lyde:
«55. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 8a nr. 3 dersom det ikke hvert
år offentliggjør på sitt nettsted eller
framlegger for ESMA, i samsvar med
vedlegg I avsnitt D del III nr. 3, en kalen
der ved utgangen av desember måned,
som for de følgende tolv måneder fastsetter høyst tre datoer, som faller på fre
dager, for offentliggjøring av statspapir
vurderinger utstedt uoppfordret og til
knyttede kredittutsikter, og som
fastsetter datoer, som faller på fredager,
for offentliggjøring av statspapirvurde
ringer og tilknyttede kredittutsikter
utstedt på oppfordring.
56. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 8a nr. 4 dersom det avviker fra den
offentliggjorte kalenderen når dette
ikke er nødvendig for å oppfylle dets for
pliktelser i henhold til artikkel 8 nr. 2,
artikkel 10 nr. 1 eller artikkel 11 nr. 1,
eller dersom det ikke gir en detaljert
forklaring av grunnene til avviket fra
den offentliggjorte kalenderen.
57. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 10 nr. 2, sammenholdt med vedlegg
I avsnitt D del III nr. 3, dersom det
offentliggjør en statspapirvurdering
eller en tilknyttet kredittutsikt når de
regulerte markedene er åpne eller min
dre enn én time før de åpner.
58. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 10 nr. 2, sammenholdt med vedlegg
I avsnitt D del III nr. 4, dersom det lar
politiske anbefalinger, forskrifter eller
retningslinjer for kredittvurderte enhe
ter, herunder stater eller staters regio
nale eller lokale myndigheter, inngå
som en del av statspapirvurderinger
eller kredittutsikter.
59. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 8a nr. 2 dersom det som grunnlag
for sine offentlige meldinger om
endringer av andre statspapirvurderin

ger enn kredittvurderinger, kredittut
sikter eller tilhørende pressemeldinger,
som nevnt i vedlegg I avsnitt D del I
nr. 5, anvender opplysninger som den
kredittvurderte enheten har tilgang til,
dersom disse er gitt uten samtykke fra
den kredittvurderte enheten, med min
dre opplysningene kan fås fra allment
tilgjengelige kilder, eller dersom det
ikke er noen rettmessig grunn til at den
kredittvurderte enheten ikke bør gi sitt
samtykke til at opplysningene offentlig
gjøres.
60. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 8a nr. 1 dersom det ikke utsteder
individuelle offentlig tilgjengelige lan
drapporter når det varsler endringer for
en bestemt gruppe av land.
61. Kredittvurderingsbyrået overtrer ved
legg I avsnitt D del III nr. 1 dersom det
utsteder en statspapirvurdering eller en
tilknyttet kredittutsikt uten at det samti
dig framlegger en detaljert undersøkel
sesrapport der det forklarer alle hypo
teser, parametrer, begrensninger og
usikkerhet og eventuelle andre opp
lysninger som er tatt hensyn til ved fast
settelsen av den berørte statspapir
vurderingen eller kredittutsikten, eller
dersom det ikke gjør rapporten offent
lig tilgjengelig, klar og lett forståelig.
62. Kredittvurderingsbyrået overtrer ved
legg I avsnitt D del III nr. 2 dersom det
ikke utsteder en offentlig tilgjengelig
undersøkelsesrapport som følger etter
en endring i forhold til den tidligere
statspapirvurderingen eller den tilknyt
tede kredittutsikten, eller dersom rap
porten ikke inneholder minst opplysnin
gene nevnt i vedlegg I avsnitt D del III
nr. 2 bokstav a)-d).»
2) I avsnitt II gjøres følgende endringer:
a) Nytt nr. 3a-3c skal lyde:
«3a. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 14 nr. 3 tredje ledd dersom det
ikke gir ESMA melding om de planlagte
vesentlige endringene av de eksiste
rende vurderingsmetodene, modellene
eller de grunnleggende forutsetnin
gene eller de foreslåtte nye vurde
ringsmetodene, modellene eller grunn
leggende forutsetningene, når det
offentliggjør vurderingsmetodene på
sitt nettsted i samsvar med artikkel 8 nr.
5a.
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3b. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 8 nr. 5a første ledd dersom det på sitt
nettsted ikke offentliggjør de foreslåtte
nye vurderingsmetodene eller de fore
slåtte vesentlige endringene av vurde
ringsmetodene som kan påvirke en kre
dittvurdering, sammen med en forkla
ring av grunnene til og følgene av
endringene.
3c. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 8 nr. 7 bokstav a) dersom det ikke
underretter ESMA om feil som er påvist
i dets vurderingsmetoder eller bruken
av disse, eller dersom det ikke forklarer
deres innvirkning på dets kredittvurde
ringer, herunder behovet for å gjen
nomgå utstedte kredittvurderinger.»
b) Nytt nr. 4a skal lyde:
«4a. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 11a nr. 1 dersom det ikke gjør
opplysninger som kreves, tilgjengelige
eller ikke framlegger opplysninger i det
format som kreves i henhold til nevnte
nummer.»
c) Nr. 7 skal lyde:
«7. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 23b nr. 1 dersom det ikke gir opplys
ninger som svar på en beslutning der
det kreves opplysninger i samsvar med
artikkel 23b nr. 3, eller dersom det gir
uriktige og villedende opplysninger
som svar på en enkel anmodning om
opplysninger eller en beslutning.»
d) Nr. 8 skal lyde:
«8. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 23c nr. 1 bokstav c) dersom det ikke
gir en forklaring eller dersom det gir en
uriktig eller villedende forklaring av
fakta eller dokumenter som gjelder
gjenstanden for og formålet med en
kontroll.»
3) I avsnitt III gjøres følgende endringer:
a) Nytt nr. 4a-4c skal lyde:

«4a. Kredittvurderingsbyrået
overtrer
artikkel 8 nr. 6 bokstav aa) dersom det
har til hensikt å anvende nye vurde
ringsmetoder, dersom det ikke umid
delbart underretter ESMA eller ikke
umiddelbart offentliggjør resultatene av
samrådet og disse nye vurderingsmeto
dene på sitt nettsted sammen med en
detaljert forklaring av dem, samt dato
for anvendelse av dem.
4b. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 8 nr. 7 bokstav a) dersom det ikke
underretter de berørte kredittvurderte
enhetene om feil som er påvist i dets
vurderingsmetoder eller bruken av
dem, eller dersom det ikke forklarer
innvirkningen på dets kredittvurderin
ger, herunder behovet for å gjennomgå
utstedte kredittvurderinger.
4c. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 8 nr. 7 bokstav b) dersom det på sitt
nettsted ikke offentliggjør feil som er
påvist i dets vurderingsmetoder eller
bruken av dem, når slike feil påvirker
kredittvurderingsbyråets kredittvurde
ringer.»
b) Nr. 6 og 7 skal lyde:
«6. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 10 nr. 2, sammenholdt med vedlegg
I avsnitt D del I nr. 1 eller 2, nr. 4 første
ledd eller nr. 5 eller 6, eller vedlegg I
avsnitt D del II eller III, dersom det ikke
gir de opplysningene som kreves i henhold til disse bestemmelsene, når det
utarbeider en kredittvurdering eller
kredittutsikt.
7. Kredittvurderingsbyrået overtrer artik
kel 10 nr. 2, sammenholdt med vedlegg
I avsnitt D del I nr. 3, dersom det ikke
underretter den kredittvurderte enhe
ten i dennes arbeidstid og minst en hel
virkedag før offentliggjøringen av kre
dittvurderingen eller kredittutsikten.»
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Vedlegg 1

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012
av 4. juli 2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og
transaksjonsregistre
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 114,
under henvisning til forslag fra Europakommi
sjonen,
etter oversending av utkast til regelverksakt til
de nasjonale parlamentene,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank1,
under henvisning til uttalelse fra Den euro
peiske økonomiske og sosiale komité2
etter den ordinære regelverksprosessen3 og
ut fra følgende betraktninger:
1) På anmodning fra Kommisjonen ble det 25.
februar 2009 offentliggjort en rapport utarbei
det av en høynivågruppe ledet av Jacques de
Larosière, der det ble konkludert med at til
synsrammen for Unionens finanssektor måtte
styrkes for å redusere risikoen for og alvor
lige virkninger av framtidige finanskriser, og
der det ble anbefalt omfattende reformer av
tilsynsordningen for nevnte sektor, herunder
opprettelse av et europeisk finanstilsynssys
tem med tre europeiske tilsynsmyndigheter,
en for banksektoren, en for forsikrings- og tje
nestepensjonssektoren og en for verdipapir
og markedssektoren, samt opprettelse av et
europeisk råd for systemrisiko.
2) I sin melding av 4. mars 2009 med tittelen
«Driving European Recovery» foreslo Kom
misjonen å styrke Unionens rammeregler for
finansielle tjenester. I sin melding av 3. juli
2009 om effektive, sikre og solide derivatmar
keder vurderte Kommisjonen derivatenes
rolle i forbindelse med finanskrisen, og i sin
melding av 20. oktober 2009 om effektive,
sikre og solide derivatmarkeder: framtidige
1
2
3

EUT C 57 av 23.2.2011, s. 1.
EUT C 54 av 19.2.2011, s. 44.
Europaparlamentets holdning av 29. mars 2012 (ennå ikke
offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 4. juli 2012.

politiske tiltak beskrev Kommisjonen de til
takene den har til hensikt å treffe for å
begrense risikoen forbundet med derivater.
3) 23. september 2009 vedtok Kommisjonen forslag til tre forordninger om opprettelse av en
europeisk finanstilsynsordning, herunder
opprettelse av tre europeiske tilsynsmyndig
heter, for å bidra til en ensartet anvendelse av
unionsregelverket og innføring av felles stan
darder og praksis av høy kvalitet for regule
ring og tilsyn. De europeiske tilsynsmyndig
hetene består av Den europeiske tilsynsmyn
dighet (Den europeiske banktilsynsmyndig
het) (EBA), opprettet ved europaparlamentsog rådsforordning (EU) nr. 1093/20104, Den
europeiske tilsynsmyndighet (Den euro
peiske tilsynsmyndighet for forsikring og tje
nestepensjoner) (EIOPA), opprettet ved euro
paparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
1094/20105 og Den europeiske tilsynsmyn
dighet (Den europeiske verdipapir- og mar
kedstilsynsmyndighet) (ESMA), opprettet
ved europaparlaments- og rådsforordning
(EU) nr. 1095/20106. De europeiske tilsyns
myndighetene spiller en avgjørende rolle for
å sikre stabilitet i finanssektoren. Det er der
for svært viktig fortsatt å sikre at utviklingen
av deres arbeid blir prioritert høyt politisk, og
at de gis tilstrekkelige ressurser.
4) OTC-derivatkontrakter er ikke gjennomsik
tige ettersom de er private kontrakter og alle
opplysninger om dem vanligvis er tilgjenge
lige bare for kontraktspartene. De skaper et
innviklet nett av gjensidig avhengighet som
kan gjøre det vanskelig å bedømme arten og
omfanget av risikoene forbundet med dem.
Finanskrisen har vist at slike egenskaper
øker usikkerheten når det er uro i marke
dene, og dermed utgjør en risiko for den
4
5
6

EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12.
EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48.
EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.
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finansielle stabiliteten. I denne forordning er
det fastsatt vilkår for å begrense disse risiko
ene og gjøre derivatkontrakter mer gjennom
siktige.
5) På toppmøtet i Pittsburgh 26. september 2009
ble G20-lederne enige om at alle standardi
serte OTC-derivatkontrakter senest fra slut
ten av 2012 bør underlegges plikt til clearing
gjennom en sentral motpart, og at OTC-deri
vatkontrakter bør rapporteres til transak
sjonsregistre. I juni 2010 bekreftet G20
lederne i Toronto sin forpliktelse og forpliktet
seg også til å framskynde gjennomføringen av
strenge tiltak for å bedre OTC-derivatkontrak
ters gjennomsiktighet og tilsynet med dem
internasjonalt på en konsekvent og ikke-dis
kriminerende måte.
6) Kommisjonen vil overvåke og bestrebe seg på
å sikre at disse forpliktelsene gjennomføres
på en lignende måte av Unionens internasjo
nale partnere. Kommisjonen bør samarbeide
med myndigheter i tredjestater for å finne løs
ninger som er fordelaktige for alle parter, for
å sikre sammenheng mellom denne forord
ning og tredjestatenes krav og på den måten
unngå eventuelt dobbeltarbeid. Med bistand
fra ESMA bør Kommisjonen overvåke og
utarbeide rapporter til Europaparlamentet og
Rådet om den internasjonale anvendelsen av
prinsippene fastsatt i denne forordning. For å
unngå mulige overlappende eller motstri
dende krav kan Kommisjonen treffe beslut
ning om likeverdighet for den rettslige ram
men og rammene for tilsyn og håndheving i
tredjestater dersom visse vilkår er oppfylt.
Den vurderingen som danner grunnlaget for
slike beslutninger, bør ikke begrense retten
for en sentral motpart som er etablert i en
tredjestat og anerkjent av ESMA, til å levere
clearingtjenester til clearingmedlemmer eller
handelsplasser etablert i Unionen, ettersom
anerkjennelsen bør være uavhengig av denne
vurderingen. Tilsvarende bør verken en
beslutning om likeverdighet eller vurderin
gen begrense retten for et transaksjonsregis
ter som er etablert i en tredjestat og anerkjent
av ESMA, til å yte tjenester til enheter etablert
i Unionen.
7) Når det gjelder anerkjennelse av tredjestaters
sentrale motparter, og i samsvar med Unio
nens internasjonale forpliktelser i henhold til
avtalen om opprettelse av Verdens handels
organisasjon, herunder Generalavtalen om
handel med tjenester, bør beslutninger som
fastsetter at tredjestaters rettsorden er like

8)

9)

10)

11)

verdig med Unionens rettsorden, treffes bare
dersom disse tredjestatene har et effektivt
likeverdig system for anerkjennelse av sen
trale motparter som har tillatelse i henhold til
utenlandske rettsordener, i samsvar med de
allmenne målene og standardene for regule
ringen som G20 fastsatte i september 2009,
og som er å bedre gjennomsiktigheten i deri
vatmarkedene, redusere systemrisiko og
verne mot markedsmisbruk. Et slikt system
bør anses som likeverdig dersom det sikrer at
de gjeldende rammereglene ligner Unionens
krav, og det bør anses som effektivt dersom
disse reglene anvendes på en ensartet måte.
Det er i denne sammenhengen hensiktsmes
sig og nødvendig, idet det tas hensyn til deri
vatmarkedenes særtrekk og de sentrale mot
partenes funksjon, å kontrollere at de uten
landske reguleringsordningene faktisk er
likeverdige når det gjelder å oppfylle G20s
mål og standarder for å bedre gjennomsiktig
heten i derivatmarkedene, redusere systemri
siko og verne mot markedsmisbruk. De sentrale motpartenes svært spesielle situasjon
krever at de bestemmelsene som gjelder tred
jestater, organiseres og fungerer i samsvar
med de ordningene som gjelder særlig for
disse markedsstrukturenhetene. Denne tilnærmingsmåten skaper derfor ikke prese
dens for annet regelverk.
Det europeiske råd var i sine konklusjoner av
2. desember 2009 enig i at det var behov for å
begrense motpartskredittrisikoen vesentlig,
og at det var viktig å bedre derivattransaksjo
ners gjennomsiktighet samt deres effektivitet
og integritet. I sin resolusjon av 15. juni 2010
«Derivatmarkeder: framtidige politiske tiltak»
oppfordret Kommisjonen til pliktig clearing
og rapportering av OTC-derivatkontrakter.
ESMA bør handle innenfor rammen av denne
forordning ved å opprettholde stabiliteten i
finansmarkedene i krisesituasjoner, ved å
sikre at tilsynsmyndighetene anvender uni
onsreglene på en ensartet måte og ved å løse
tvister dem imellom. ESMA har også som
oppgave å utvikle utkast til tekniske regule
rings- og gjennomføringsstandarder og har
en sentral rolle i tildelingen av tillatelser til og
overvåkingen av sentrale motparter og trans
aksjonsregistre.
En av de grunnleggende oppgavene til Det
europeiske system av sentralbanker (ESSB)
er å fremme velfungerende betalings
systemer. ESSBs medlemmer utøver derfor
tilsyn ved å sikre effektive og pålitelige clea
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12)

13)

14)

15)

7

ring- og betalingssystemer, herunder sentrale
motparter. ESSBs medlemmer medvirker
dermed nært når det gjelder tildeling av tilla
telser til og overvåking av sentrale motparter,
anerkjennelse av sentrale motparter i tred
jestater og godkjenning av samvirkingsavta
ler. Dessuten medvirker de nært ved fastset
telse av tekniske reguleringsstandarder samt
retningslinjer og anbefalinger. Denne forord
ning berører ikke Den europeiske sentral
banks (ESB) og de nasjonale sentralbankenes
ansvar for å sikre effektive og pålitelige clea
ring- og betalingssystemer innenfor Unionen
og overfor andre stater. Av den grunn, og for
å hindre at det eventuelt innføres parallelle
regelverk, bør ESMA og ESSB samarbeide
nært når de utarbeider relevante utkast til tek
niske standarder. ESBs og de nasjonale sen
tralbankenes tilgang til opplysninger er også
avgjørende når de skal utføre sine oppgaver i
forbindelse med tilsyn med clearing- og beta
lingssystemer samt den utstedende sentral
bankens funksjoner.
Det er nødvendig med ensartede regler for
derivatkontrakter som fastsatt i avsnitt C
punkt 4-10 i vedlegg I til europaparlaments
og rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004
om markeder for finansielle instrumenter7.
Oppmuntring til å bruke sentrale motparter
har vist seg ikke å være tilstrekkelig til å sikre
at standardiserte OTC-derivatkontrakter fak
tisk cleares sentralt. Det er derfor nødvendig
med krav om plikt til clearing gjennom en
sentral motpart for OTC-derivatkontrakter
som kan cleares sentralt.
Medlemsstatene vil sannsynligvis treffe for
skjellige nasjonale tiltak som kan hindre at
det indre marked virker på en tilfredsstillende
måte, og være til skade for markedsdel
takerne og den finansielle stabiliteten. For å
sikre et høyt nivå for investorvern og skape
like konkurransevilkår for markedsdel
takerne, må clearingplikten anvendes på en
ensartet måte i Unionen.
For å sikre at clearingplikten begrenser sys
temrisikoen, kreves det en framgangsmåte
for å kartlegge de derivatklassene som bør
være omfattet av denne plikten. I forbindelse
med denne framgangsmåten bør det tas hensyn til at ikke alle OTC-derivatkontrakter som
er clearet gjennom en sentral motpart, kan
anses som egnet for clearingplikt.

EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.

16) I denne forordning fastsettes kriteriene for å
avgjøre om forskjellige klasser av OTC-deri
vatkontrakter bør omfattes av clearingplikt.
På grunnlag av et utkast til tekniske regule
ringsstandarder utarbeidet av ESMA bør
Kommisjonen avgjøre om en klasse av OTC
derivatkontrakter skal omfattes av clearing
plikt, og fra hvilket tidspunkt clearingplikten
får virkning, herunder eventuelt en trinnvis
gjennomføring og minste gjenværende løpe
tid for kontrakter som inngås eller fornyes før
clearingplikten trer i kraft, i samsvar med
denne forordning. En trinnvis gjennomføring
av clearingplikten vil kunne variere avhengig
av typene av markedsdeltakere som må opp
fylle clearingplikten. Ved fastsettelsen av
hvilke klasser av OTC-derivatkontrakter som
skal være omfattet av clearingplikten, bør
ESMA ta hensyn til særtrekkene ved de OTC
derivatkontraktene som inngås med utste
dere av obligasjoner med fortrinnsrett, eller
med sikringsgrupper for obligasjoner med
fortrinnsrett.
17) Når ESMA fastsetter hvilke klasser av OTC
derivatkontrakter som skal omfattes av clea
ringplikten, bør den også ta behørig hensyn
til andre relevante forhold, ikke minst innvirk
ningen på den innbyrdes forbindelsen mellom
motparter som anvender de relevante klas
sene av OTC-derivatkontrakter, og innvirk
ningen på nivåene for motpartskredittrisiko,
samt fremme like konkurransevilkår på det
indre marked som angitt i artikkel 1 nr. 5 bok
stav d) i forordning (EU) nr. 1095/2010.
18) Når ESMA har fastsatt at et OTC-derivatpro
dukt er standardisert og egnet for clearing,
men ingen sentral motpart er villig til å cleare
produktet, bør ESMA undersøke hva som er
årsaken til dette.
19) Ved fastsettelsen av hvilke klasser av OTC
derivater som skal omfattes av clearingplik
ten, bør det tas behørig hensyn til særtrek
kene ved de relevante klassene av OTC-deri
vatkontrakter. Den største risikoen for trans
aksjoner i noen klasser av OTC-derivatkon
trakter kan være knyttet til oppgjørsrisiko,
som kan håndteres gjennom atskilte infra
strukturordninger, og visse klasser av OTC
derivatkontrakter (f.eks. utenlandsk valuta)
kan skilles ut fra andre klasser. Clearing gjen
nom en sentral motpart håndterer spesifikt
motpartskredittrisiko og er kanskje ikke den
beste måten å behandle oppgjørsrisiko på.
Ordningen for slike kontrakter bør særlig
bygge på foreløpig internasjonal tilnærming
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20)

21)

22)

23)

24)

og gjensidig anerkjennelse av relevant infra
struktur.
For å sikre en ensartet og sammenhengende
anvendelse av denne forordning og like kon
kurransevilkår for markedsdeltakere når en
klasse av OTC-derivatkontrakter er erklært å
være omfattet av clearingplikten, bør denne
plikten også gjelde for alle kontrakter som
hører inn under denne klassen av OTC-deri
vatkontrakter, og som er inngått på eller etter
datoen da ESMA mottok underretningen om
tillatelsen til en sentral motpart med hensyn
til clearingplikten, men før datoen da clearing
plikten får virkning, forutsatt at disse kontrak
tene har en gjenværende løpetid som er len
gre enn det minstekravet som er fastsatt av
Kommisjonen.
Ved fastsettelsen av om en klasse av OTC
derivatkontrakter skal omfattes av clearing
plikten, bør ESMA ha som mål å redusere
systemrisikoen. Dette innebærer at det ved
vurderingen må tas hensyn til faktorer som i
hvor stor grad kontraktene er standardisert
kontraktsmessig og operasjonelt, volumet og
likviditeten til den relevante klassen av OTC
derivatkontrakter samt tilgangen til rimelige,
pålitelige og allment aksepterte prisopplysnin
ger innenfor den relevante klassen av OTC
derivatkontrakter.
For at en OTC-derivatkontrakt skal kunne cle
ares, må begge kontraktsparter være omfattet
av clearingplikt eller gi sitt samtykke. Unntak
fra clearingplikten bør utformes restriktivt
ettersom de kan redusere virkningen av plik
ten og fordelene ved clearing gjennom en sen
tral motpart samt føre til regelarbitrasje mel
lom grupper av markedsdeltakere.
For å fremme finansiell stabilitet i Unionen
kan det være nødvendig at også transaksjoner
som foretas av enheter etablert i tredjestater,
underlegges clearingplikt og krav om teknik
ker for risikoreduksjon, forutsatt at de berørte
transaksjonene har en direkte, vesentlig og
forutsigbar virkning innenfor Unionen, eller
når slike plikter er nødvendige eller hensikts
messige for å hindre omgåelse av bestemmel
ser i denne forordning.
OTC-derivatkontrakter som ikke anses som
egnet for clearing gjennom en sentral motpart, medfører motpartskredittrisiko og ope
rasjonell risiko, og det bør derfor fastsettes
regler for å håndtere denne risikoen. For å
begrense motpartskredittrisikoen bør mar
kedsdeltakere som er omfattet av clearing
plikt, ha framgangsmåter for risikohåndtering

som krever utveksling av sikkerhet som skjer
til rett tid, er korrekt og er atskilt på en egnet
måte. Ved utarbeiding av utkast til tekniske
reguleringsstandarder som fastsetter fram
gangsmåtene for risikohåndtering, bør ESMA
ta hensyn til forslag fra de internasjonale stan
dardiseringsorganene om anmodninger om
marginer for derivater som ikke cleares sen
tralt. Ved utarbeiding av utkast til tekniske
reguleringsstandarder som fastsetter de ord
ningene som er nødvendige for en korrekt og
hensiktsmessig utveksling av sikkerhet for å
håndtere risikoer knyttet til transaksjoner
som ikke er clearet, bør ESMA ta behørig
hensyn til de vanskelighetene som utstedere
av obligasjoner med fortrinnsrett eller sik
ringsgrupper har med å stille sikkerhet i flere
av Unionens jurisdiksjoner. ESMA bør også
ta hensyn til at prioritetsfordringer som tilde
les motpartene til utstedere av obligasjoner
med fortrinnsrett, og som gjelder eiendelene
til utstederen av disse obligasjonene, gir et
likeverdig vern mot motpartskredittrisiko.
25) Regler for clearing av OTC-derivatkontrakter,
rapportering av derivattransaksjoner og tek
nikker for risikoreduksjon med hensyn til
OTC-derivatkontrakter som ikke cleares gjen
nom en sentral motpart, bør gjelde for finansi
elle motparter, dvs. verdipapirforetak med til
latelse i samsvar med direktiv 2004/39/EF,
kredittinstitusjoner med tillatelse i samsvar
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/
48/EF av 14. juni 2006 om adgang til å starte
og utøve virksomhet som kredittinstitusjon8,
forsikringsforetak med tillatelse i samsvar
med første rådsdirektiv 73/239/EØF av 24.
juli 1973 om samordning av lover og forskrif
ter om adgang til å starte og utøve virksomhet
innen direkte forsikring med unntak av livs
forsikring9, livsforsikringsforetak med til
latelse i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 2002/83/EF av 5. november 2002
om livsforsikring10, gjenforsikringsforetak
med tillatelse i samsvar med europaparla
ments- og rådsdirektiv 2005/68/EF av 16.
november 2005 om gjenforsikring11, foretak
for kollektiv investering i omsettelige verdipa
pirer (UCITS) og, dersom det er relevant,
deres forvaltningsselskaper, med tillatelse i
samsvar med europaparlaments- og råds
8
9
10
11

EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.
EFT L 228 av 16.8.1973, s. 3.
EFT L 345 av 19.12.2002, s. 1.
EUT L 323 av 9.12.2005, s. 1.
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direktiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om sam
ordning av lover og forskrifter om foretak for
kollektiv investering i omsettelige verdipapi
rer (investeringsforetak)12, tjenestepensjons
foretak som definert i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2003/41/EF av 3. juni 2003 om
virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjons
foretak13 og forvaltere av alternative investe
ringsfond som er godkjent eller registrert i
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv
2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av
alternative investeringsfond14.
26) Enheter som forvalter pensjonssystemer som
har som hovedformål å gi pensjonsytelser,
vanligvis i form av livrente, men også som
utbetalinger i et bestemt tidsrom eller som et
engangsbeløp, begrenser som en hovedregel
sine kontanter mest mulig for å oppnå størst
mulig effektivitet og avkastning for sine forsi
kringstakere. Dersom disse enhetene under
legges clearingplikt for OTC-derivatkontrak
ter, vil det derfor føre til at de må frigjøre en
betydelig del av sine eiendeler i kontanter for
å oppfylle sentrale motparters løpende mar
ginkrav. For å unngå den negative virkningen
et slikt krav sannsynligvis vil ha på framtidige
pensjonisters pensjonsinntekter, bør clearing
plikten ikke gjelde for pensjonsordninger før
de sentrale motpartene har utviklet en pas
sende teknisk løsning for overføring av annen
sikkerhet enn kontanter som variasjonsmar
gin for å løse dette problemet. En slik teknisk
løsning bør ta hensyn til pensjonssystemers
særlige rolle og ikke medføre noen vesentlige
negative virkninger for pensjonistene. I en
overgangsperiode bør OTC-derivatkontrak
ter som er inngått for å redusere investerings
risiko som er direkte knyttet til pensjons
systemers finansielle solvens, være underlagt
ikke bare rapporteringsplikt, men også krav
om tosidig sikkerhet. Det endelige målet er
imidlertid at clearing skal foretas så snart som
mulig.
27) Det er viktig å sikre at bare egnede enheter
og ordninger får særbehandling, og at det tas
hensyn til det mangfold av pensjonssystemer
som finnes i Unionen, samtidig som det ska
pes like vilkår for alle pensjonssystemer. Derfor bør det midlertidige unntaket gjelde bare
for tjenestepensjonsforetak som er registrert i
henhold til direktiv 2003/41/EF, herunder
12
13
14

EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32.
EUT L 235 av 23.9.2003, s. 10.
EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1.

eventuelle godkjente enheter som har ansvar
for å forvalte slike foretak, og som opptrer på
deres vegne i henhold til artikkel 2 nr. 1 i
nevnte direktiv, samt alle rettssubjekter som
er opprettet av slike foretak for investerings
formål, og som utelukkende handler i deres
interesse, og for tjenestepensjonsvirksomhet
som utøves av foretak som nevnt i artikkel 3 i
direktiv 2003/41/EF.
28) Det midlertidige unntaket bør også gjelde for
tjenestepensjonsvirksomheten
i
livsfor
sikringsforetak, forutsatt at alle tilsvarende
eiendeler og forpliktelser avgrenses, forvaltes
og organiseres atskilt, uten mulighet til over
øring. Det bør også gjelde for alle andre god
kjente enheter som er underlagt tilsyn, og
som bare driver virksomhet nasjonalt, eller
for ordninger som hovedsakelig gjelder på en
medlemsstats territorium, forutsatt at begge
er anerkjent i henhold til nasjonal lovgivning
og har som hovedformål å gi pensjonsytelser.
De enhetene og ordningene som er nevnt i
denne betraktning, bør være avhengige av en
beslutning truffet av den berørte vedkom
mende myndighet og, for å sikre sammen
heng og fjerne risiko for avvik og unngå mis
bruk, av en uttalelse fra ESMA, etter samråd
med EIOPA. Dette vil kunne omfatte enheter
og ordninger som ikke nødvendigvis er knyt
tet til en pensjonsordning som er organisert
av arbeidsgiveren, men som fortsatt har som
hovedformål å gi en pensjonsinntekt, enten på
obligatorisk eller frivillig grunnlag. Det kan
dreie seg om for eksempel rettssubjekter som
forvalter fondsbaserte pensjonsordninger i
henhold til nasjonal lovgivning, forutsatt at de
investerer i samsvar med forsiktighetsprinsip
pet, og om pensjonsavtaler som tegnes
direkte av enkeltpersoner, som også kan til
bys av livsforsikringsforetak. Unntaket i til
felle av pensjonsavtaler som enkeltpersoner
tegner direkte, bør ikke omfatte OTC-derivat
kontrakter som gjelder andre av forsikrings
giverens livsforsikringsprodukter som ikke
har som hovedformål å gi en pensjonsinntekt.
Det kan også dreie seg om tjenestepensjonsvirk
somhet i forsikringsforetak som er omfattet
av direktiv 2002/83/EF, forutsatt at alle eien
deler som svarer til virksomheten, inngår i et
særlig register i samsvar med vedlegget til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/17/
EF av 19. mars 2001 om sanering og avvikling
av forsikringsforetak15 samt tjenestepensjons
15
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ordninger i forsikringsforetak som bygger på
tariffavtaler. Institusjoner som er opprettet
med det formål å yte kompensasjon til med
lemmer av pensjonssystemer i tilfelle av mis
lighold, bør også behandles som en pensjons
ordning som omhandlet i denne forordning.
29) Dersom det er hensiktsmessig, bør de
reglene som får anvendelse på finansielle
motparter, også få anvendelse på ikke-finansi
elle motparter. Det er kjent at ikke-finansielle
motparter benytter OTC-derivatkontrakter for
å beskytte seg mot forretningsrisiko som er
direkte knyttet til deres forretningsvirksom
het eller likviditetsfinansiering. Ved bestem
melse av om en ikke-finansiell motpart bør
være omfattet av clearingplikt, bør det derfor
tas i betraktning for hvilket formål denne
ikke-finansielle motparten benytter OTC-deri
vatkontrakter og til omfanget av de ekspone
ringene denne motparten har i disse instru
mentene. For å sikre at ikke-finansielle insti
tusjoner har mulighet til å gi uttrykk for sine
synspunkter på clearinggrenseverdiene bør
ESMA, når den utarbeider de relevante tek
niske reguleringsstandardene, gjennomføre
en åpen offentlig høring som sikrer deltaking
fra ikke-finansielle institusjoner. ESMA bør
også rådspørre alle berørte myndigheter, for
eksempel Byrået for samarbeid mellom ener
gireguleringsmyndigheter, for å sikre at det
tas behørig hensyn til særtrekk ved disse sek
torene. Dessuten bør Kommisjonen innen 17.
august 2015 vurdere hvilken systemviktighet
de ikke-finansielle foretakenes transaksjoner
med OTC-derivatkontrakter har i ulike sekto
rer, herunder energisektoren.
30) Ved bestemmelse av om en OTC-derivatkon
trakt reduserer risikoene som er direkte knyt
tet til en ikke-finansiell motparts forretnings
virksomhet og likviditetsfinansiering, bør det
tas behørig hensyn til denne ikke-finansielle
motpartens overordnede strategier for risiko
sikring og risikoreduksjon. Det bør særlig tas
hensyn til om en OTC-derivatkontrakt økono
misk er hensiktsmessig for å redusere risiko
ene ved drift og forvaltning av en ikke-finansi
ell motpart når risikoene er knyttet til sving
ninger i renter, valutakurser, inflasjonstakt
eller råvarepriser.
31) Clearinggrenseverdien er en svært viktig
størrelse for alle ikke-finansielle motparter.
Når clearinggrenseverdien fastsettes, bør det
tas hensyn til hvilken systemviktighet summen av nettoposisjoner og nettoeksponerin
ger har per motpart og per klasse av OTC

32)

33)

34)

35)

derivatkontrakter. I denne sammenheng bør
det treffes egnede tiltak for å anerkjenne
metodene for risikoreduksjon som ikke-finan
sielle motparter benytter innenfor rammen av
sin normale forretningsvirksomhet.
ESSB-medlemmer og andre nasjonale orga
ner med lignende funksjoner, andre offentlige
organer i Unionen som har ansvar for eller
deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, og
Den internasjonale oppgjørsbank bør uteluk
kes fra virkeområdet for denne forordning for
å unngå at deres myndighet til å utføre sine
oppgaver av felles interesse begrenses.
Ettersom ikke alle markedsdeltakere som er
omfattet av clearingplikt, kan bli medlemmer
av den sentrale motparten, bør de ha mulig
het til å få tilgang til sentrale motparter som
kunder eller indirekte kunder på visse vilkår.
Innføring av en clearingplikt sammen med en
framgangsmåte for å fastsette hvilke sentrale
motparter som kan benyttes for dette formål,
kan føre til utilsiktet konkurransevridning på
markedet for OTC-derivatkontrakter. En sen
tral motpart kan for eksempel nekte å cleare
transaksjoner som er utført på visse handels
plasser, fordi den sentrale motparten er eid av
en konkurrerende handelsplass. For å unngå
slik diskriminering bør sentrale motparter
godta å cleare transaksjoner som utføres på
forskjellige handelsplasser, forutsatt at disse
handelsplassene oppfyller den sentrale mot
partens driftsmessige og tekniske krav, og
uansett hvilke kontraktsdokumenter som
danner grunnlag for partenes inngåelse av
den relevante transaksjonen med OTC-deriva
tene, såfremt disse dokumentene er i samsvar
med markedsstandarden. Handelsplasser bør
forsyne de sentrale motpartene med transak
sjonsopplysninger på et gjennomsiktig og
ikke-diskriminerende grunnlag. Sentrale motparters rett til tilgang til en handelsplass bør
kunne omfatte ordninger som innebærer at
flere sentrale motparter bruker transaksjons
opplysninger fra samme handelsplass. Dette
bør imidlertid ikke føre til samvirkingsavtaler
ved clearing av derivater eller fragmentering
av likviditet.
Denne forordning bør ikke hindre rettferdig
og åpen tilgang mellom handelsplasser og
sentrale motparter i det indre marked på de
vilkår som er fastsatt i denne forordning, og i
de tekniske reguleringsstandardene som er
utarbeidet av ESMA og vedtatt av Kommisjo
nen. Kommisjonen bør fortsatt nøye overvåke
utviklingen på markedet for OTC-derivater og
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bør om nødvendig gripe inn for å hindre at
det oppstår konkurransevridning i det indre
marked, for å sikre like konkurransevilkår på
finansmarkedene.
36) På visse områder innenfor sektoren for finan
sielle tjenester og handel med derivatkontrak
ter kan det også forekomme kommersielle
rettigheter og immaterialrettigheter. I tilfeller
der disse eiendomsrettighetene gjelder pro
dukter eller tjenester som er blitt eller som
påvirker industristandarder, bør det være
lisenser tilgjengelig på vilkår som står i forhold til formålet, og som er rettferdige, rime
lige og ikke-diskriminerende.
37) Det er nødvendig med pålitelige opplysninger
for å kunne identifisere de relevante klassene
av OTC-derivatkontrakter som bør omfattes
av clearingplikten, grenseverdien og de sys
temviktige ikke-finansielle motpartene. For
reguleringsformål er det derfor nødvendig at
det på unionsplan fastsettes et enhetlig rap
porteringskrav for opplysninger om derivater.
Dessuten er det så langt som mulig behov for
en tilbakevirkende rapporteringsplikt for
både finansielle motparter og ikke-finansielle
motparter, slik at blant annet ESMA og andre
berørte vedkommende myndigheter får sam
menlignbare opplysninger.
38) En transaksjon innenfor konsernet er en
transaksjon mellom to foretak som er omfat
tet fullt ut av samme konsolidering, og som er
underlagt egnede sentraliserte framgangsmå
ter for risikovurdering, måling og kontroll. De
inngår i samme institusjonssikringsordning
som nevnt i artikkel 80 nr. 8 i direktiv 2006/
48/EF eller, når det gjelder kredittinstitusjo
ner som er tilknyttet samme sentralorgan,
som nevnt i artikkel 3 nr. 1 i nevnte direktiv,
de er begge kredittinstitusjoner, eller en av
dem er en kredittinstitusjon og den andre er
et sentralorgan. OTC-derivatkontrakter kan
bli anerkjent innenfor ikke-finansielle og
finansielle konserner og innenfor konserner
som består av både finansforetak og andre
foretak, og dersom en slik kontrakt anses
som en transaksjon innenfor konsernet når
det gjelder den ene motparten, bør den også
anses som en transaksjon innenfor konsernet
når det gjelder den andre motparten i kon
trakten. Det kan fastslås at transaksjoner
innenfor konsernet kan være nødvendige for
å sammenfatte risikoene innenfor en konsern
struktur og at transaksjoner innenfor konser
net derfor er av særlig art. Ettersom fram
gangsmåtene for risikohåndtering kan bli

mindre effektive dersom disse transaksjo
nene blir omfattet av clearingplikt, kan det
være en fordel å unnta transaksjoner innenfor
konsernet fra clearingplikt, forutsatt at unn
taket ikke øker systemrisikoen. Følgelig bør
den sentrale motpartens clearing av disse
transaksjonene erstattes med en tilstrekkelig
utveksling av sikkerhet dersom dette er hen
siktsmessig for å begrense motpartsrisikoene
innenfor konsernet.
39) Noen transaksjoner innenfor konsernet kan
imidlertid i visse tilfeller på grunnlag av ved
kommende myndigheters beslutning unntas
fra kravet til sikkerhet, forutsatt at deres fram
gangsmåter for risikohåndtering er tilstrekke
lig solide og pålitelige og i samsvar med trans
aksjonenes kompleksitet, og at det ikke er
noe til hinder for en rask overføring av
ansvarlig kapital eller tilbakebetaling av for
pliktelser mellom motpartene. Disse kriteri
ene samt de framgangsmåtene som motpar
tene og de berørte vedkommende myndig
heter skal følge når de anvender unntak, bør
angis i tekniske reguleringsstandarder som
vedtas i henhold til de relevante forordnin
gene om opprettelse av de europeiske tilsyns
myndighetene. Før utkastene til disse tek
niske reguleringsstandardene utvikles, bør de
europeiske tilsynsmyndighetene utarbeide en
konsekvensanalyse av de følgene disse stan
dardene kan få for det indre marked samt for
finansmarkedets deltakere, særlig for de
berørte konsernenes virksomhet og struktur.
Alle de tekniske standardene som gjelder for
sikkerhet som utveksles ved transaksjoner
innenfor konsernet, herunder kriteriene for
unntak, bør ta hensyn til disse transaksjone
nes særlige egenskaper og forskjellene mel
lom ikke-finansielle og finansielle motparter
samt deres formål med og metoder for å
benytte derivater.
40) Motparter bør i det minste anses for å være
omfattet av samme konsolidering dersom
begge inngår i en konsolidering i samsvar
med rådsdirektiv 83/349/EØF16 eller de
internasjonale regnskapsstandardene (IFRS)
vedtatt i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1606/200217 eller,
når det gjelder konserner hvis morforetak har
16

17

Sjuende rådsdirektiv 83/349/EØF av 13. juni 1983 med
hjemmel i traktatens artikkel 54 paragraf 3 bokstav g) om
konsoliderte regnskaper (EFT L 193 av 18.7.1983, s. 1).
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002
av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskaps
standarder (EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1).
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sitt hovedkontor i en tredjestat, i samsvar
med en tredjestats alminnelig anerkjente
regnskapsstandarder som anses som likever
dige med IFRS i samsvar med kommisjonsfor
ordning (EF) nr. 1569/200718 (eller en tredje
stats regnskapsstandarder som det er tillatt å
bruke i samsvar med artikkel 4 i forordning
(EF) nr. 1569/2007), eller dersom begge er
omfattet av det samme tilsyn på konsolidert
grunnlag i samsvar med direktiv 2006/48/EF
eller europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/
49/EF19 eller, når det gjelder et konsern hvis
morforetak har sitt hovedkontor i en tred
jestat, samme tilsyn på konsolidert grunnlag
av en tredjestats vedkommende myndighet
som er bekreftet å være likeverdig med den
som er underlagt prinsippene fastsatt i artik
kel 143 i direktiv 2006/48/EF eller i artikkel 2
i direktiv 2006/49/EF.
41) Det er viktig at markedsdeltakere rapporterer
alle nærmere opplysninger om derivatkon
trakter som de har inngått, til transaksjons
registrene. På den måten vil opplysninger om
iboende risikoer på derivatmarkedene blir
lagret sentralt og være lett tilgjengelige blant
annet for ESMA, berørte vedkommende
myndigheter, Det europeiske råd for system
risiko (ESRB) og de berørte sentralbankene
innenfor ESSB.
42) Ytelsen av transaksjonsregistertjenester kjen
netegnes ved stordriftsfordeler, noe som kan
hindre konkurransen på dette særlige områ
det. Samtidig kan innføring av et omfattende
rapporteringskrav for markedsdeltakerne øke
verdien av opplysningene i transaksjonsregis
trene, også for tredjemann som yter tilleggs
tjenester som for eksempel bekreftelse av
transaksjoner, ordresammenstilling, melding
av kreditthendelser, porteføljeavstemning
eller porteføljekomprimering. Det er hen
siktsmessig å sikre at like konkurransevilkår i
sektoren etter handel i alminnelighet ikke
hindres av et eventuelt naturlig monopol
innenfor levering av transaksjonsregister
tjenester. Derfor bør transaksjonsregistre ha
plikt til å gi tilgang til de opplysningene som
18

19

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/2007 av 21. desem
ber 2007 om innføring av en ordning for fastsettelse av like
verdighet for regnskapsstandarder som anvendes av verdi
papirutstedere fra tredjestater i henhold til europaparla
ments- og rådsdirektiv 2003/71/EF og 2004/109/EF (EUT
L 340 av 22.12.2007, s. 66).
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/49/EF av 14. juni
2006 om verdipapirforetaks og kredittinstitusjoners kapital
dekningsgrad (omarbeiding) (EUT L 177 av 30.6.2006,
s. 201).

43)

44)

45)

46)

20

ligger i registeret, på rettferdige, rimelige og
ikke-diskriminerende vilkår, forutsatt at de
nødvendige datasikringstiltak er truffet.
For å få et mer omfattende overblikk over
markedet og for å vurdere systemrisikoen bør
derivatkontrakter rapporteres til transaks
jonsregistre uansett om de er clearet gjennom
en sentral motpart eller ikke.
De europeiske tilsynsmyndighetene bør gis
tilstrekkelige ressurser til effektivt å utføre de
oppgavene de er tildelt i henhold til denne for
ordning.
Motparter og sentrale motparter som inngår,
endrer eller avslutter en derivatkontrakt, bør
sikre at opplysningene i kontrakten rapporte
res til et transaksjonsregister. De bør kunne
overlate rapporteringen av kontrakten til en
annen enhet. Det bør ikke anses som brudd
på en eventuell taushetsplikt når en enhet
eller dens ansatte rapporterer opplysninger
om en derivatkontrakt til et transaksjonsregis
ter på vegne av en motpart. Ved utarbeiding
av utkast til tekniske reguleringsstandarder
bør ESMA ta hensyn til de framskritt som er
gjort for å utvikle en entydig kontraktsbeteg
nelse, og listen over de opplysningene som
skal rapporteres i vedlegg I tabell 1 i kommi
sjonsforordning (EF) nr. 1287/200620 om
gjennomføring av direktiv 2004/39/EF, og
rådspørre andre berørte myndigheter som
Byrået for samarbeid mellom energiregule
ringsmyndigheter.
Medlemsstatene bør, idet det tas hensyn til
de prinsippene som er fastsatt i kommisjons
meldingen om å forsterke sanksjonsordnin
gene i sektoren for finansielle tjenester, og de
unionsrettsaktene som er vedtatt som en opp
følging av denne meldingen, fastsette bestem
melser om sanksjoner for overtredelser av
denne forordning. Medlemsstatene bør hånd
heve disse sanksjonene på en slik måte at
reglene ikke får redusert virkning. Sanksjo
nene bør være virkningsfulle, stå i forhold til
overtredelsen og virke avskrekkende. De bør
bygge på retningslinjer vedtatt av ESMA for å
fremme tilnærming og konsekvens på tvers
av sektorer for sanksjonsordningene i finans
sektoren. Medlemsstatene bør sørge for at de
pålagte sanksjonene eventuelt offentliggjøres,
og at vurderingsrapportene om de eksis
terende reglenes virkning offentliggjøres
regelmessig.

EUT L 241 av 2.9.2006, s. 1.
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47) En sentral motpart kan opprettes i samsvar
med denne forordning i en hvilken som helst
medlemsstat. Ingen medlemsstat eller gruppe
av medlemsstater bør diskrimineres, direkte
eller indirekte, som sted for clearingtjenester.
Ingen bestemmelse i denne forordning bør
begrense eller hindre en sentral motpart i en
jurisdiksjon i å cleare et produkt som er
utstedt i en annen medlemsstats valuta, eller i
en tredjestats valuta.
48) En minste startkapital bør være et vilkår for å
gi tillatelse til en sentral motpart. En sentral
motparts kapital, herunder opptjent egenkapi
tal og reserver, bør til enhver tid stå i forhold
til den risikoen som er knyttet til den sentrale
motpartens virksomhet, for å sikre at den har
tilstrekkelig kapital til å dekke kredittrisikoer,
motpartsrisikoer, markedsrisikoer, operasjo
nelle risikoer og rettslige og forretningsmes
sige risikoer som ikke allerede er dekket av
særlige økonomiske midler, og at den ved
behov kan gjennomføre en ordnet avvikling
eller omstrukturering av sin virksomhet.
49) Ettersom det ved denne forordning innføres
en juridisk forpliktelse til clearing gjennom
særlige sentrale motparter for reguleringsfor
mål, er det viktig å sørge for at disse sentrale
motpartene er sikre og solide og til enhver tid
oppfyller de strenge kravene til organisasjon,
forretningsførsel og tilsyn som er fastsatt i
denne forordning. For å sikre en ensartet
anvendelse av denne forordning bør disse
kravene gjelde for clearing av alle finansielle
instrumenter som sentrale motparter håndte
rer.
50) Av regulerings- og harmoniseringshensyn er
det derfor nødvendig å sikre at motparter bru
ker bare sentrale motparter som oppfyller
kravene fastsatt i denne forordning. Disse
kravene bør ikke hindre medlemsstater i å
vedta eller fortsette å anvende tilleggskrav
når det gjelder sentrale motparter som er eta
blert på deres territorium, herunder visse
godkjenningskrav i henhold til direktiv 2006/
48/EF. Disse tilleggskravene bør imidlertid
ikke påvirke den retten som sentrale motpar
ter som har tillatelse i andre medlemsstater,
eller som er anerkjent i samsvar med denne
forordning, har til å levere clearingtjenester til
clearingmedlemmer og deres kunder etablert
i den medlemsstat som innfører tilleggskrav,
ettersom disse sentrale motpartene ikke er
underlagt tilleggskravene og derfor ikke må
oppfylle dem. Innen 30. september 2014 bør

ESMA utarbeide en rapport om virkningen av
medlemsstatenes anvendelse av tilleggskrav.
51) Direkte regler for godkjenning av og tilsyn
med sentrale motparter er en nødvendig følge
av clearingplikten for OTC-derivatkontrakter.
Det er hensiktsmessig at vedkommende
myndigheter fortsatt har ansvar for alle sider
ved tildeling av tillatelse til og tilsyn med sen
trale motparter, herunder ansvaret for å kon
trollere at en sentral motpart som søker, overholder denne forordning og europaparla
ments- og rådsdirektiv 98/26/EF av 19. mai
1998 om endeleg oppgjer i betalingssystem
og i oppgjerssystem for verdipapir21, etter
som disse nasjonale vedkommende myndig
heter har best mulighet til å undersøke hvor
dan de sentrale motpartene driver sin daglige
virksomhet, til å gjennomføre regelmessige
kontroller og til ved behov å treffe egnede til
tak.
52) Dersom en sentral motpart risikerer insol
vens, kan det finanspolitiske ansvaret hoved
sakelig ligge hos den medlemsstat der den
sentrale motparten er etablert. Følgelig bør
det være den berørte vedkommende myndig
het i den medlemsstaten som gir tillatelse til
og fører tilsyn med den sentrale motparten.
Ettersom en sentral motparts clearingmed
lemmer kan være etablert i forskjellige med
lemsstater og vil være de første som blir
berørt av den sentrale motpartens mislighold,
er det avgjørende at alle berørte vedkom
mende myndigheter og ESMA deltar i tillatel
ses- og tilsynsprosessen. På den måten unn
gås avvikende nasjonale tiltak eller nasjonal
praksis samt hindringer for det indre markeds
virkemåte. Dessuten bør ingen forslag eller
retningslinjer fra noe medlem av et tilsynskol
legium direkte eller indirekte diskriminere en
medlemsstat eller en gruppe av medlemssta
ter som sted for clearingtjenester i en hvilken
som helst valuta. ESMA bør delta i alle kollegi
ene for å sikre en ensartet og riktig anven
delse av denne forordning. ESMA bør trekke
inn andre vedkommende myndigheter i de
berørte medlemsstatene i arbeidet med å utar
beide anbefalinger og beslutninger.
53) Med tanke på kollegienes rolle er det viktig at
alle berørte vedkommende myndigheter samt
medlemmene av ESSB deltar i utførelsen av
deres oppgaver. Kollegiet bør bestå ikke bare
av de vedkommende myndigheter som fører
tilsyn med den sentrale motparten, men også
21

EFT L 166 av 11.6.1998, s. 45.
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av tilsynsmyndighetene for de enhetene som
kan bli påvirket av den sentrale motpartens
virksomhet, dvs. utvalgte clearingmedlem
mer, handelsplasser, samvirkende sentrale
motparter og verdipapirsentraler. De med
lemmene av ESSB som har ansvar for å over
våke den sentrale motparten og samvirkende
sentrale motparter, samt de som har ansvar
for å utstede valutaene for de finansielle
instrumentene som er clearet av den sentrale
motparten, bør kunne delta i kollegiet. Etter
som de enhetene som omfattes av tilsynet
eller overvåkingen, vil være etablert i et
begrenset antall medlemsstater der den sen
trale motparten driver virksomhet, kan en
enkelt vedkommende myndighet eller et
enkelt ESSB-medlem få ansvar for tilsynet
med eller overvåkingen av et antall av disse
enhetene. Det bør innføres passende fram
gangsmåter og ordninger for å sikre et smidig
samarbeid mellom alle medlemmene av kolle
giet.
54) Ettersom det forutsettes at opprettelsen og
driften av kollegiet bygger på en skriftlig
avtale mellom alle dets medlemmer, bør
disse, med tanke på at dette er et følsomt
spørsmål, gis myndighet til å fastsette fram
gangsmåter for kollegiets beslutningstaking.
Derfor bør nærmere regler for avstemning
fastsettes i en skriftlig avtale mellom kollegi
ets medlemmer. For å tilgodese alle berørte
markedsdeltakere og medlemsstatene i
samme utstrekning, bør kollegiet imidlertid
stemme i samsvar med det allmenne prinsip
pet om at hvert medlem har én stemme, uan
sett hvor mange oppgaver vedkommende
utfører i henhold til denne forordning. I kolle
gier med opptil tolv medlemmer bør høyst to
kollegiemedlemmer fra samme medlemsstat
ha stemmerett, og hvert stemmeberettiget
medlem bør ha én stemme. I kollegier med
flere enn tolv medlemmer bør høyst tre kolle
giemedlemmer fra samme medlemsstat ha
stemmerett, og hvert stemmeberettiget med
lem bør ha én stemme.
55) De sentrale motpartenes svært spesielle situa
sjon krever at kollegiene organiseres og fun
gerer i samsvar med ordninger som gjelder
særlig for tilsyn med sentrale motparter.
56) Ordningene fastsatt i denne forordning skaper ikke presedens for annet regelverk for til
syn med og overvåking av finansmarkedenes
infrastrukturer, særlig når det gjelder avstem
ningsreglene i forbindelse med henvisninger
til ESMA.

57) En sentral motpart bør ikke få tillatelse der
som alle medlemmene i kollegiet, med unn
tak av vedkommende myndigheter i den med
lemsstat der den sentrale motparten er eta
blert, ved gjensidig avtale avgir en felles
uttalelse om at den sentrale motparten ikke
bør få tillatelse. Dersom et tilstrekkelig flertall
av kollegiet har avgitt en negativ uttalelse, og
en av de berørte vedkommende myndigheter
på grunnlag av et flertall på to tredeler av kol
legiet har henvist saken til ESMA, bør ved
kommende myndighet i medlemsstaten der
den sentrale motparten er etablert, imidlertid
utsette sin beslutning om å gi tillatelse og
avvente en eventuell beslutning fra ESMA om
forenlighet med unionsregelverket. Vedkom
mende myndighet i medlemsstaten der den
sentrale motparten er etablert, bør treffe sin
beslutning i samsvar med en slik beslutning
fra ESMA. Dersom samtlige medlemmer av
kollegiet, med unntak av myndighetene i den
medlemsstat der den sentrale motparten er
etablert, avgir en felles uttalelse om at kra
vene ikke er oppfylt og at den sentrale mot
parten ikke bør få tillatelse, bør vedkom
mende myndighet i medlemsstaten der den
sentrale motparten er etablert, kunne henvise
saken til ESMA, som treffer beslutning om
forenlighet med unionsregelverket.
58) Det er nødvendig å styrke bestemmelsene om
utveksling av opplysninger mellom vedkom
mende myndigheter, ESMA og andre berørte
myndigheter og skjerpe deres forpliktelse til
å bistå hverandre og samarbeide. På grunn av
økende virksomhet over landegrensene bør
disse myndighetene gi hverandre de opplys
ningene som er nødvendige for at de skal
kunne utøve sine funksjoner slik at denne for
ordning håndheves på en effektiv måte, herunder i situasjoner der overtredelser eller
mistanke om overtredelser kan berøre myn
dighetene i to eller flere medlemsstater. Ved
utveksling av opplysninger kreves det streng
taushetsplikt. På grunn av OTC-derivatkon
trakters vidtrekkende konsekvenser er det
viktig at andre berørte myndigheter, herunder skattemyndigheter og energiregule
ringsmyndigheter, har tilgang til de opplys
ningene som er nødvendige for at de skal
kunne utøve sine funksjoner.
59) ESMA bør som følge av at finansmarkedene
er verdensomspennende, være direkte
ansvarlig for å anerkjenne sentrale motparter
etablert i tredjestater og dermed gi dem
mulighet til å levere clearingtjenester i Unio
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60)

61)

62)

63)

nen, forutsatt at Kommisjonen har anerkjent
tredjestatens rettslige og tilsynsmessige
ramme som likeverdig med Unionens, og at
visse andre vilkår er oppfylt. Derfor bør en
sentral motpart etablert i en tredjestat, som
leverer clearingtjenester til clearingmedlem
mer eller handelsplasser i Unionen, anerkjen
nes av ESMA. For ikke å hindre den framti
dige utviklingen av investeringsforvaltning
over landegrensene i Unionen, bør en sentral
motpart som er etablert i en tredjestat, og
som leverer tjenester til kunder etablert i Uni
onen gjennom et clearingmedlem etablert i en
tredjestat, imidlertid ikke trenge å bli aner
kjent av ESMA. I denne sammenheng vil avta
ler med Unionens viktigste internasjonale
partnere være av stor betydning for å sikre
like konkurransevilkår på verdensplan og
finansiell stabilitet.
16. september 2010 ble Det europeiske råd
enig om at det er nødvendig at Unionen frem
mer sine interesser og verdier på en mer
bestemt måte og i en ånd av gjensidighet og
felles nytte innenfor rammen av Unionens for
bindelser med tredjestater, og treffer tiltak
blant annet for å sikre bedre markedsadgang
for europeiske foretak og utdype samarbeidet
på reguleringsområdet med viktige han
delspartnere.
En sentral motpart bør ha solide styringsord
ninger, en øverste ledelse med god vandel og
uavhengige styremedlemmer, uansett eier
struktur. Minst en tredel av styremedlem
mene, og ikke færre enn to, bør være uavhen
gige. Forskjellige styringsordninger og eier
strukturer kan imidlertid påvirke en sentral
motparts vilje eller evne til å cleare visse pro
dukter. Derfor bør de uavhengige medlem
mene av styret og risikokomiteen som den
sentrale motparten skal nedsette, håndtere
eventuelle interessekonflikter innenfor en
sentral motpart. Clearingmedlemmer og kun
der må være tilstrekkelig representert etter
som beslutninger truffet av den sentrale mot
parten kan ha innvirkning på dem.
En sentral motpart kan utkontraktere sine
oppgaver. Den sentrale motpartens risiko
komité bør gi råd om slik utkontraktering.
Viktig virksomhet knyttet til risikohåndtering
bør ikke utkontrakteres, med mindre dette er
godkjent av vedkommende myndighet.
Kravene til deltaking for en sentral motpart
bør være gjennomsiktige, stå i forhold til for
målet og være ikke-diskriminerende, og de
bør gi mulighet for fjerntilgang i den grad

dette ikke utsetter den sentrale motparten for
tilleggsrisikoer.
64) Kunder av clearingmedlemmer som får clea
ret sine OTC-derivatkontrakter gjennom en
sentral motpart, bør sikres et høyt vernenivå.
Det faktiske vernenivået er avhengig av hvil
ken grad av atskillelse disse kundene velger.
Mellommenn bør holde sine egne eiendeler
atskilt fra kundenes. Av den grunn bør sen
trale motparter føre ajourførte og lett identifi
serbare registre for å lette overføring av posi
sjoner og eiendeler som tilhører et mislighol
dende clearingmedlems kunder, til et solvent
medlem, eller eventuelt en ordnet avvikling
av kundens posisjoner og tilbakeføring av
overskytende sikkerhet til kundene. Kravene
fastsatt i denne forordning til atskillelse og
overførbarhet for kunders posisjoner og eien
deler bør derfor ha forrang for eventuelle
andre motstridende lover og forskrifter i med
lemsstatene som hindrer partene i å oppfylle
dem.
65) En sentral motpart bør ha et solid risikohånd
teringssystem for håndtering av kreditt
risikoer, likviditetsrisikoer, operasjonelle risi
koer og andre risikoer, herunder de risikoene
den utsettes for eller utsetter andre enheter
for som følge av gjensidig avhengighet. En
sentral motpart bør ha egnede framgangsmå
ter og ordninger for å håndtere et clearing
medlems mislighold. For å redusere smitte
risikoen ved et slikt mislighold bør den sen
trale motparten ha strenge krav til deltaking,
kreve passende bunnsikkerhet og ha et mis
ligholdsfond og andre økonomiske midler til
å dekke eventuelle tap. For å sikre at en sen
tral motpart til enhver tid har tilstrekkelige
midler, bør den sentrale motparten fastsette
et minstebeløp som størrelsen på misligholds
fondet normalt ikke skal underskride. Dette
bør imidlertid ikke begrense den sentrale
motpartens mulighet til å dekke tap som skyl
des et clearingmedlems mislighold.
66) Når en sentral motpart fastsetter et solid
risikohåndteringssystem, bør den ta hensyn
til systemets potensielle risiko og økono
miske følger for clearingmedlemmene og
deres kunder. Selv om en svært solid risiko
håndtering fortsatt bør være en sentral motparts viktigste mål, bør den tilpasse sine egen
skaper til clearingmedlemmenes kunders
særlige virksomhet og risikoprofiler, og der
som det anses som hensiktsmessig på grunn
lag av kriteriene fastsatt i de tekniske regule
ringsstandardene som skal utarbeides av
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67)
68)

69)

70)

71)

ESMA, la de svært likvide eiendelene som
godtas som sikkerhet, omfatte i det minste
kontanter, statsobligasjoner, obligasjoner
med fortrinnsrett i samsvar med direktiv
2006/48/EF med passende risikofradrag,
garantier som er innløsbare på første anmod
ning, og som er gitt av et ESSB-medlem, for
retningsbankgarantier på strenge vilkår, sær
lig med hensyn til garantistens kredittverdig
het og dennes kapitalforbindelser med den
sentrale motpartens clearingmedlemmer.
ESMA kan, dersom det er relevant, også vur
dere gull som en eiendel som kan godtas som
sikkerhet. Sentrale motparter bør på strenge
vilkår for risikohåndtering kunne godta for
retningsbankgarantier fra ikke-finansielle
motparter som opptrer som clearingmedlem
mer.
Sentrale motparters risikohåndteringsstrate
gier bør være tilstrekkelig solide for å unngå
risiko for skattebetalerne.
Anmodninger om marginer og risikofradrag i
forbindelse med sikkerhet kan få prosykliske
virkninger. Sentrale motparter, vedkom
mende myndigheter og ESMA bør derfor
treffe tiltak for å forebygge og kontrollere
mulige prosykliske virkninger som sentrale
motparters risikohåndteringspraksis kan få,
forutsatt at disse sentrale motpartenes solidi
tet og finansielle sikkerhet ikke påvirkes
negativt.
Eksponeringsstyring er en vesentlig del av
clearingprosessen. Det bør sikres tilgang til
relevante kilder for prisfastsettelse og anven
delse av dem for å kunne levere clearing
tjenester i alminnelighet. Slike kilder for
prisfastsettelse bør omfatte kilder knyttet til
indekser som anvendes som referanser til
derivater eller andre finansielle instrumen
ter.
Marginer er en sentral motparts fremste for
svarslinje. Selv om sentrale motparter bør
investere mottatte marginer på en forsvarlig
og forsiktig måte, bør de gjøre en særlig inn
sats for å sikre tilstrekkelig vern av margi
nene, slik at de raskt kan tilbakeføres til clea
ringmedlemmer som ikke misligholder, eller
til en samvirkende sentral motpart dersom
den sentrale motparten som har mottatt mar
ginene, misligholder.
Tilgang til tilstrekkelige likvide midler er
avgjørende for en sentral motpart. Slik likvidi
tet kan bero på tilgang til likviditet fra en sen
tralbank eller fra en kredittverdig og pålitelig
forretningsbank, eller en kombinasjon av

72)

73)

74)

75)

disse to. Tilgang til likviditet kan følge av en
godkjenning i henhold til artikkel 6 i direktiv
2006/48/EF eller andre egnede ordninger.
Ved vurdering av om de likvide midlene er til
strekkelige, særlig i situasjoner med stor
belastning, bør en sentral motpart ta hensyn
til risikoene ved å oppnå likviditeten dersom
det utelukkende gjøres bruk av forretnings
bankenes kreditter.
De europeiske atferdsreglene for clearing og
avvikling av 7. november 2006 inneholder fri
villige rammeregler for opprettelse av forbin
delser mellom sentrale motparter. Sektoren
etter handel forblir imidlertid oppdelt etter
nasjonale skillelinjer, noe som fordyrer han
del over landegrensene og hindrer harmoni
sering. Det er derfor nødvendig å fastsette vil
kår for inngåelse av samvirkingsavtaler mel
lom sentrale motparter, forutsatt at disse ikke
utsetter berørte sentrale motparter for risi
koer som ikke håndteres på hensiktsmessig
måte.
Samvirkingsavtaler er viktige for økt integre
ring av markedet etter handel i Unionen, og
det bør fastsettes bestemmelser på dette
området. Ettersom samvirkingsavtaler kan
utsette sentrale motparter for tilleggsrisikoer,
bør imidlertid sentrale motparter i tre år ha
hatt tillatelse til å foreta clearing eller vært
anerkjent i samsvar med denne forordning,
eller hatt tillatelse i henhold til en allerede
eksisterende nasjonal tillatelsesordning, før
vedkommende myndigheter godkjenner slike
samvirkingsavtaler. På grunn av økt komplek
sitet i forbindelse med samvirkingsavtaler
mellom sentrale motparter som clearer OTC
derivatkontrakter, er det dessuten hensikts
messig på dette tidspunkt å begrense virke
området for slike avtaler til omsettelige verdi
papirer
og
pengemarkedsinstrumenter.
ESMA bør imidlertid innen 30. september
2014 framlegge en rapport for Kommisjonen
om hvorvidt det er hensiktsmessig å utvide
virkeområdet til å omfatte andre finansielle
instrumenter.
I transaksjonsregistre samles for regulerings
formål opplysninger som er relevante for
myndighetene i alle medlemsstater. ESMA
bør være ansvarlig for registrering, tilbakekal
ling av registrering av samt tilsyn med trans
aksjonsregistre.
Ettersom reguleringsmyndigheter, sentrale
motparter og andre markedsdeltakere er
avhengige av opplysningene i transaksjons
registrene, må det sikres at transaksjons
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76)

77)

78)

79)
80)

registrene er underlagt strenge krav til drift,
oppbevaring av opplysningene og datastyring.
De prisene, avgiftene og risikohåndterings
modellene som anvendes i forbindelse med
sentrale motparters, deres medlemmers og
transaksjonsregistres tjenester, må være gjen
nomsiktige, slik at markedsdeltakerne kan
foreta et velbegrunnet valg.
For at ESMA skal kunne utføre sine oppgaver
på en effektiv måte, bør den ved en enkel
anmodning eller beslutning ha mulighet til å
kreve alle nødvendige opplysninger fra trans
aksjonsregistre, tilknyttet tredjemann og tred
jemann som transaksjonsregistrene har
utkontraktert driftsfunksjoner eller -virksom
het til. Dersom ESMA ber om slike opplysnin
ger ved en enkel anmodning, har mottakeren
av anmodningen ikke plikt til å framlegge
opplysningene, men dersom opplysningene
gis frivillig, bør de ikke være uriktige eller vil
ledende. Slike opplysninger bør framlegges
omgående.
Uten at det berører tilfeller som omfattes av
straffe- eller skatterett, bør vedkommende
myndigheter, ESMA, organer eller andre
fysiske eller juridiske personer enn vedkom
mende myndigheter som mottar fortrolige
opplysninger, bruke dem bare når de skal
utføre sine oppgaver og utøve sine funksjo
ner. Dette bør imidlertid ikke hindre nasjo
nale organer som i samsvar med nasjonal lov
givning har ansvar for å forebygge, granske
og treffe korrigerende tiltak i tilfelle av dårlig
forvaltning, i å utøve sine funksjoner.
For å kunne utøve sin tilsynsmyndighet på en
effektiv måte bør ESMA ha mulighet til å
gjennomføre gransking og stedlig tilsyn.
ESMA bør kunne delegere særlige tilsyns
oppgaver til vedkommende myndighet i en
medlemsstat for eksempel når en tilsynsopp
gave krever kunnskap om og erfaring med
lokale forhold som det er lettere å finne lokalt.
ESMA bør kunne delegere gjennomføringen
av særlige granskingsoppgaver og stedlig til
syn. Før oppgaver delegeres, bør ESMA råd
spørre den berørte vedkommende myndighet
om de nærmere vilkårene for slik delegering
av oppgaver, herunder omfanget av oppgaven
som skal delegeres, tidsplanen for utførelsen
av oppgaven samt oversending av nødvendige
opplysninger fra og til ESMA. ESMA bør
kompensere vedkommende myndigheter for
å utføre en delegert oppgave i samsvar med
en forordning om avgifter som Kommisjonen
skal vedta ved hjelp av en delegert rettsakt.

81)

82)

83)

84)

85)

86)

87)

ESMA bør ikke kunne delegere myndighet til
å treffe beslutninger om registrering.
Det må sikres at vedkommende myndigheter
kan anmode ESMA om å undersøke om vilkå
rene for tilbakekalling av et transaksjonsre
gisters registrering er oppfylt. ESMA bør vur
dere slike anmodninger og treffe hensikts
messige tiltak.
ESMA bør kunne ilegge tvangsmulkter for å
tvinge transaksjonsregistre til å sørge for at
overtredelser opphører, til å gi fullstendige og
riktige opplysninger som ESMA har krevd,
eller til å underkaste seg en gransking eller et
stedlig tilsyn.
ESMA bør også kunne ilegge transaksjons
registre overtredelsesgebyrer dersom ESMA
fastslår at de forsettlig eller uaktsomt har
overtrådt bestemmelsene i denne forordning.
Overtredelsesgebyrer som ilegges, bør stå i
forhold til overtredelsens alvor. Overtredelser
bør deles opp i fire forskjellige grupper som
det bør fastsettes forskjellige overtredelsesge
byrer for. For å beregne overtredelsesgebyret
for en bestemt overtredelse bør ESMA bruke
en totrinnsmetode der det først fastsettes et
grunnbeløp, som senere om nødvendig juste
res ved hjelp av visse koeffisienter. Grunnbe
løpet bør fastsettes ved å ta hensyn til det
berørte transaksjonsregisterets årsomset
ning, og justeringene bør foretas ved å øke
eller minske grunnbeløpet ved hjelp av de
relevante koeffisientene i samsvar med denne
forordning.
I denne forordning bør det fastsettes koeffisi
enter for skjerpende og formildende
omstendigheter for å gi ESMA de nødvendige
verktøyene til å treffe beslutning om overtre
delsesgebyrer som står i forhold til alvorlig
hetsgraden av den overtredelsen som trans
aksjonsregisteret har begått, idet det tas hensyn til omstendighetene rundt overtredelsen.
Før den treffer beslutning om å ilegge over
tredelsesgebyrer eller tvangsmulkter, bør
ESMA gi de personene saken gjelder, mulig
het til å bli hørt slik at deres rett til forsvar iva
retas.
ESMA bør avstå fra å ilegge overtredelsesge
byrer og tvangsmulkter dersom det allerede
foreligger en frifinnelse eller en fellende dom
for identiske forhold, eller for forhold som i
det vesentlige er identiske, som er blitt retts
kraftig som følge av en straffesak i henhold til
nasjonal lovgivning.
ESMAs beslutninger om å ilegge overtredel
sesgebyrer og tvangsmulkter bør kunne

2015–2016

Prop. 100 S

349

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

tvangsfullbyrdes, og tvangsfullbyrdelsen bør
følge gjeldende sivile rettergangsregler i den
stat på hvis territorium tvangsfullbyrdelsen
skjer. Sivile rettergangsregler bør ikke
omfatte strafferettslige rettergangsregler,
men kan omfatte forvaltningsrettslige retter
gangsregler.
88) Dersom et transaksjonsregister overtrer
bestemmelsene, bør ESMA ha myndighet til
å treffe en rekke tilsynstiltak, herunder kreve
at transaksjonsregisteret sørger for at overtre
delsen opphører, og som en siste utvei, tilba
kekalle registreringen dersom transaksjons
registeret på en alvorlig måte eller gjentatte
ganger har overtrådt bestemmelsene i denne
forordning. ESMA bør ved anvendelsen av til
synstiltakene ta hensyn til overtredelsens art
og alvor og overholde forholdsmessighets
prinsippet. Før den treffer beslutning om til
synstiltak, bør ESMA gi de personene saken
gjelder, mulighet til å bli hørt slik at deres rett
til forsvar ivaretas.
89) Det er viktig at medlemsstatene og ESMA i
forbindelse med behandling av personopplys
ninger sikrer fysiske personers rett til person
vern i samsvar med europaparlaments- og
rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995
om vern av fysiske personer i forbindelse med
behandling av personopplysninger og om fri
utveksling av slike opplysninger22 og europa
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/
2001 av 18. desember 2000 om personvern i
forbindelse med behandling av personopplys
ninger i Fellesskapets institusjoner og orga
ner og om fri utveksling av slike opplysnin
ger23.
90) Det er viktig å sikre internasjonal tilnærming
av krav til sentrale motparter og transaksjons
registre. Denne forordning følger de eksis
terende anbefalingene som er utviklet av
Komiteen for oppgjørs- og betalingssystemer
(CPSS) og Den internasjonale organisasjon
for tilsynsmyndigheter på verdipapirområdet
(IOSCO), selv om det bør bemerkes at CPSSIOSCOs prinsipper for finansmarkedenes
infrastruktur, herunder sentrale motparter,
ble fastsatt 16. april 2012. Den skaper en uni
onsramme som sentrale motparter fritt kan
drive sin virksomhet innenfor. ESMA bør vur
dere disse eksisterende standardene og deres
framtidige utvikling når den utarbeider eller
framlegger forslag til revisjon av de tekniske
22
23

EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.

reguleringsstandardene og av retningslinjene
og anbefalingene som er fastsatt i denne for
ordning.
91) Myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar
med artikkel 290 i traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte (TEUV) bør delege
res til Kommisjonen når det gjelder endringer
av listen over enheter som ikke er omfattet av
denne forordning, ytterligere saksbehand
lingsregler for ilegging av overtredelsesgeby
rer eller tvangsmulkter, herunder bestemmel
ser om rett til forsvar, frister, inndrivelse av
overtredelsesgebyrer eller tvangsmulkter og
foreldelsesfrister for ilegging og håndheving
av tvangsmulkter eller overtredelsesgebyrer,
tiltak for å endre vedlegg II for å ta hensyn til
utviklingen i finansmarkedene, nærmere opp
lysninger om hvilke avgifter som skal betales,
hva avgiftene skal betales for, avgiftenes stør
relse og hvordan de skal betales. Det er sær
lig viktig at Kommisjonen holder hensikts
messige samråd under sitt forberedende
arbeid, herunder på ekspertnivå. Når Kommi
sjonen forbereder og utarbeider de delegerte
rettsaktene, bør den sikre at de relevante
dokumentene samtidig, til rett tid og på en
egnet måte oversendes til Europaparlamen
tet og Rådet.
92) For å sikre en ensartet harmonisering bør
Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta
de europeiske tilsynsmyndighetenes utkast til
tekniske reguleringsstandarder i samsvar
med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr.
1093/2010, (EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr.
1095/2010 for anvendelse, med hensyn til
denne forordning, av punkt 4-10 i avsnitt C i
vedlegg I til direktiv 2004/39/EF med nær
mere opplysninger om hvilke OTC-derivat
kontrakter som skal anses for å ha en direkte,
vesentlig og forutsigbar virkning i Unionen,
eller de tilfellene der det er nødvendig eller
hensiktsmessig å hindre omgåelse av bestem
melser i denne forordning, hvilke typer av
indirekte kontrakter som oppfyller vilkårene i
denne forordning, de klassene av OTC-deri
vatkontrakter som bør omfattes av clearing
plikt, fra hvilken eller hvilke datoer clearing
plikten skal gjelde, herunder en eventuell
trinnvis gjennomføring, kategoriene av motparter som clearingplikten skal gjelde for,
samt minste gjenværende løpetid for de OTC
derivatkontraktene som skal inngås eller for
nyes før den datoen da clearingplikten trer i
kraft, de nærmere opplysningene som skal
tas med i en vedkommende myndighets
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underretning til ESMA om at den har gitt en
sentral motpart tillatelse til å cleare en klasse
av OTC-derivatkontrakter, særlige klasser av
OTC-derivatkontrakter, graden av standardi
sering av kontraktsvilkår og operative proses
ser, volumet og likviditeten samt tilgangen til
rimelige, pålitelige og allment aksepterte pris
opplysninger, nærmere opplysninger om hva
som skal inngå i ESMAs register over klasser
av OTC-derivatkontrakter som er omfattet av
clearingplikten, nærmere opplysninger om og
typer av rapporter for de forskjellige klassene
av derivater, kriterier for å bestemme hvilke
OTC-derivatkontrakter som på en måte som
er objektivt målbar, reduserer de risikoene
som er direkte knyttet til forretningsvirksom
het eller likviditetsfinansiering, og clearing
grenseverdiene, framgangsmåter og ordnin
ger for risikoreduksjonsteknikker for OTC
derivatkontrakter som ikke cleares gjennom
en sentral motpart, framgangsmåter for risi
kohåndtering, herunder de nivåene som kre
ves og type av sikkerhets- og atskillelsesord
ninger og det kapitalnivå som kreves, begre
pet fragmentering av likviditet, krav med hensyn til kapital, opptjent egenkapital og reser
ver for sentrale motparter, krav til hva regler
og styringsordninger for sentrale motparter
minst skal inneholde, nærmere opplysninger
om de registrene og opplysningene som sen
trale motparter skal oppbevare, minsteinn
hold av og krav til sentrale motparters ret
ningslinjer for kontinuerlig virksomhet samt
for katastrofeplaner, passende prosentsats og
tidshorisont for avviklingsperioden og bereg
ningen av historisk volatilitet for forskjellige
klasser av finansielle instrumenter, idet det
tas hensyn til målet om å begrense prosy
kliske virkninger samt reglene for hvordan
beregning av porteføljemarginer kan gjen
nomføres, rammen for å definere ekstreme,
men samtidig mulige markedsvilkår, som bør
anvendes når størrelsen på misligholdsfon
det og sentrale motparters midler skal fastset
tes, metoden for å beregne og opprettholde
nivået på de sentrale motpartenes egne mid
ler, den typen sikkerhet som kan anses som
svært likvid, som for eksempel kontanter,
gull, statsobligasjoner og foretaksobligasjo
ner av høy kvalitet, obligasjoner med for
trinnsrett samt risikofradragene og vilkårene
for at garantier fra forretningsbanker skal
kunne godtas som sikkerhet, de finansielle
instrumentene som kan anses for å være
svært likvide og innebære en ubetydelig kre

93)

94)

95)

96)

97)
24

ditt- og markedsrisiko, svært sikre ordninger
og grenser for konsentrasjonsrisiko, den
typen stresstesting som skal utføres av sen
trale motparter for forskjellige klasser av
finansielle instrumenter og porteføljer, clea
ringmedlemmers eller andre parters deltaking i testingen, hyppigheten av og tidsplanen
for testingen og nøkkelopplysninger som den
sentrale motparten skal offentliggjøre om sin
risikohåndteringsmodell og de forutsetnin
gene som er lagt til grunn for stresstestingen,
nærmere opplysninger om transaksjonsregis
trenes søknader om registrering hos ESMA,
hyppigheten og graden av spesifisering for de
opplysningene som transaksjonsregistrene
skal offentliggjøre om samlede posisjoner per
klasse av OTC-derivatkontrakter, samt de
operasjonelle standardene som kreves for å
samle og sammenligne opplysninger mellom
transaksjonsregistrene.
Enhver forpliktelse som innføres ved denne
forordning, og som skal videreutvikles ved
hjelp av delegerte rettsakter eller gjennomfø
ringsrettsakter vedtatt i henhold til artikkel
290 eller 291 i TEUV, bør anses først å gjelde
fra den datoen da disse rettsaktene trer i
kraft.
Innenfor rammen av utviklingen av tekniske
retningslinjer og tekniske reguleringsstandar
der, og særlig ved fastsettelse av clearing
grenseverdien for ikke-finansielle motparter i
henhold til denne forordning, bør ESMA gjen
nomføre offentlige høringer av markedsdel
takerne.
For å sikre ensartede vilkår for gjennomførin
gen av denne forordning bør Kommisjonen
gis gjennomføringsmyndighet. Denne myn
dighet bør utøves i samsvar med europaparla
ments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011
av 16. februar 2011 om fastsettelse av gene
relle regler og prinsipper for medlemsstate
nes kontroll med Kommisjonens utøvelse av
gjennomføringsmyndighet24.
Kommisjonen bør overvåke og vurdere beho
vet for eventuelle passende tiltak for å sikre
en ensartet og effektiv anvendelse og utfor
ming av bestemmelser, standarder og praksis
som omfattes av denne forordnings virkeom
råde, idet det tas hensyn til resultatet av det
arbeidet som er utført i de relevante interna
sjonale fora.
På bakgrunn av reglene for samvirkende
systemer ble det ansett som hensiktsmessig å
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endre direktiv 98/26/EF for å verne syste
moperatørers rettigheter når disse stiller sik
kerhet for en mottakende systemoperatør i til
felle av insolvensbehandling mot den mot
takende systemoperatør.
98) For å lette en effektiv clearing, registrering,
avvikling og betaling bør sentrale motparter og
transaksjonsregistre i sin kommunikasjon med
deltakere og markedsinfrastrukturer som de
er i kontakt med, ta hensyn til relevante inter
nasjonale framgangsmåter og standarder for
kommunikasjon med hensyn til meldingshånd
tering og referanseopplysninger.
99) Ettersom målene for denne forordning, som
er å fastsette ensartede krav for OTC-derivat
kontrakter og til sentrale motparters og trans
aksjonsregistres virksomhet, ikke kan nås i
tilstrekkelig grad av medlemsstatene og der
for på grunn av tiltakets omfang og virkninger
bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen
treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet
som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den
europeiske union. I samsvar med forholds
messighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel
går denne forordning ikke lenger enn det
som er nødvendig for å nå disse målene –
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Avdeling I
Formål, virkeområde og definisjoner
Artikkel 1
Formål og virkeområde
1. I denne forordning fastsettes krav til clearing
og tosidig risikohåndtering for OTC-derivat
kontrakter, rapporteringskrav for derivatkon
trakter og ensartede krav til hvordan sentrale
motparter og transaksjonsregistre skal utøve
sin virksomhet.
2. Denne forordning får anvendelse på sentrale
motparter og deres clearingmedlemmer, finan
sielle motparter og transaksjonsregistre. Den
får anvendelse på ikke-finansielle motparter og
handelsplasser når dette er fastsatt.
3. Avdeling V i denne forordning får anvendelse
bare på omsettelige verdipapirer og pengemar
kedsinstrumenter som definert i artikkel 4 nr.
1 punkt 18 bokstav a) og b) og punkt 19 i
direktiv 2004/39/EF.
4. Denne forordning får ikke anvendelse på
a) medlemmene av ESSB og andre organer i
medlemsstatene med lignende funksjoner

samt andre offentlige organer i Unionen
som har ansvar for eller deltar i forvaltnin
gen av offentlig gjeld,
b) Den internasjonale oppgjørsbank.
5. Med unntak av rapporteringsplikten i henhold
til artikkel 9 får denne forordning ikke anven
delse på følgende enheter:
a) multilaterale utviklingsbanker som oppført
i del 1 avsnitt 4.2 i vedlegg VI til direktiv
2006/48/EF,
b) offentlige foretak som omhandlet i artikkel
4 nr. 18 i direktiv 2006/48/EF når de eies av
nasjonale regjeringer og har uttrykkelige
garantiordninger fra nasjonale regjeringer,
c) Det europeiske finansielle stabiliseringsfond
og Den europeiske stabiliseringsordning.
6. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta
delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 82
for å endre listen i nr. 4 i denne artikkel.
For dette formål skal Kommisjonen innen
17. november 2012 framlegge for Europaparla
mentet og Rådet en rapport der det vurderes
hvordan offentlige organer som har ansvar for
eller deltar i forvaltningen av offentlig gjeld, og
sentralbanker, behandles internasjonalt.
Rapporten skal inneholde en sammenlig
nende analyse av hvordan disse organene og
sentralbankene behandles innenfor den retts
lige rammen i et betydelig antall tredjestater,
herunder minst de tre viktigste jurisdiksjonene
når det gjelder volumet av kontrakter som
omsettes, og de risikohåndteringsstandardene
som anvendes på derivattransaksjoner som
disse organene og sentralbankene inngår i
disse jurisdiksjonene. Dersom det i rapporten
konkluderes med at det, særlig på bakgrunn av
den sammenlignende analysen, er nødvendig å
gjøre unntak for disse sentralbankene i tredje
stater slik at deres pengepolitiske forpliktelser
ikke omfattes av clearing- og rapporterings
plikt, skal Kommisjonen oppføre dem på listen
i nr. 4.
Artikkel 2
Definisjoner
I denne forordning menes med:
1) «sentral motpart» en juridisk person som trer
inn mellom motpartene i kontrakter som
omsettes på ett eller flere finansmarkeder, og
blir kjøper overfor enhver selger og selger
overfor enhver kjøper,
2) «transaksjonsregister» en juridisk person
som sentralt samler inn og vedlikeholder opp
lysninger om derivater,
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3) «clearing» prosessen med å fastsette posisjo
ner, herunder beregning av nettoforpliktel
ser, og å sikre at finansielle instrumenter,
kontanter eller begge deler er tilgjengelige
for å dekke de eksponeringene som følger av
disse posisjonene,
4) «handelsplass» et system som drives av et
verdipapirforetak eller en markedsoperatør i
henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 1 og artikkel
4 nr. 1 punkt 13 i direktiv 2004/39/EF, med
unntak av foretak som systematisk trer inn i
kundens ordre i henhold til artikkel 4 nr. 1
punkt 7 i nevnte direktiv, som bringer kjøps
og salgsinteresser i finansielle instrumenter
sammen i systemet på en slik måte at det inn
gås en kontrakt i samsvar med avdeling II
eller III i nevnte direktiv,
5) «derivat» eller «derivatkontrakt» et finansielt
instrument som fastsatt i avsnitt C punkt 4-10
i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF, som gjen
nomført ved artikkel 38 og 39 i forordning
(EF) nr. 1287/2006,
6) «derivatklasse» undergruppe av derivater
med felles vesentlige egenskaper, som omfat
ter minst forholdet mellom den underlig
gende eiendelen, typen underliggende
eiendel og valutaen for det nominelle beløpet.
Derivater som tilhører samme klasse, kan ha
forskjellig løpetid,
7) «OTC-derivat» eller «OTC-derivatkontrakt»
en derivatkontrakt der handelen ikke inngås
på et regulert marked som definert i artikkel
4 nr. 1 punkt 14 i direktiv 2004/39/EF, eller
på et marked i en tredjestat som anses som
likeverdig med et regulert marked, i sam
svar med artikkel 19 nr. 6 i direktiv 2004/
39/EF,
8) «finansiell motpart» et verdipapirforetak
med tillatelse i samsvar med direktiv 2004/
39/EF, en kredittinstitusjon med tillatelse i
samsvar med direktiv 2006/48/EF, et for
sikringsforetak med tillatelse i samsvar med
direktiv 73/239/EØF, et forsikringsforetak
med tillatelse i samsvar med direktiv 2002/
83/EF, et gjenforsikringsforetak med til
latelse i samsvar med direktiv 2005/68/EF,
et foretak for kollektiv investering i omsette
lige verdipapirer (UCITS) og, når det er rele
vant, dets forvaltningsselskap, med tillatelse
i samsvar med direktiv 2009/65/EF, et tje
nestepensjonsforetak i henhold til artikkel 6
bokstav a) i direktiv 2003/41/EF og et alter
nativt investeringsfond som forvaltes av en
forvalter som er godkjent og registrert i sam
svar med direktiv 2011/61/EU,

9) «ikke-finansiell motpart» et annet foretak
etablert i Unionen enn foretakene nevnt i nr. 1
og 8,
10) «pensjonssystem»:
a) tjenestepensjonsforetak i henhold til artik
kel 6 bokstav a) i direktiv 2003/41/EF, herunder godkjente enheter som har ansvar
for å forvalte slike foretak og opptre på
deres vegne i henhold til artikkel 2 nr. 1 i
nevnte direktiv, samt alle rettssubjekter
som er opprettet av slike foretak for investe
ringsformål, og som utelukkende handler i
deres interesse,
b) tjenestepensjonsvirksomhet som utøves av
institusjoner som nevnt i artikkel 3 i direk
tiv 2003/41/EF,
c) tjenestepensjonsvirksomhet som utøves av
livsforsikringsforetak som er omfattet av
direktiv 2002/83/EF, forutsatt at alle eien
deler og forpliktelser som gjelder denne
virksomheten, avgrenses, forvaltes og
organiseres atskilt fra all annen virksomhet
i forsikringsforetaket, uten mulighet til
overføring,
d) alle andre enheter som er godkjent og
underlagt tilsyn, eller ordninger som driver
virksomhet på nasjonalt plan, forutsatt at
i) de er anerkjent i henhold til nasjonal lov
givning,
ii) de har som hovedformål å gi pensjons
ytelser,
11) «motpartskredittrisiko» risikoen for at motpar
ten i en transaksjon misligholder før endelig
oppgjør av transaksjonens kontantstrømmer,
12) «samvirkingsavtale» en avtale mellom to eller
flere sentrale motparter om å utføre transak
sjoner på tvers av systemene,
13) «vedkommende myndighet» den vedkom
mende myndighet som er fastsatt i regelver
ket omhandlet i nr. 8 i denne artikkel, den
vedkommende myndighet som er omhandlet
i artikkel 10 nr. 5, eller den myndighet som
hver medlemsstat har utpekt i henhold til
artikkel 22,
14) «clearingmedlem» et foretak som deltar i en
sentral motpart, og som er ansvarlig for å inn
fri de finansielle forpliktelsene som følger av
slik deltaking,
15) «kunde» et foretak med et kontraktsforhold til
en sentral motparts clearingmedlem som gjør
det mulig for foretaket å cleare sine transak
sjoner med den sentrale motparten,
16) «konsern» en gruppe av foretak som består av
et morforetak og dets datterforetak i henhold
til artikkel 1 og 2 i direktiv 83/349/EØF, eller
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17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

25
26

en gruppe av foretak som nevnt i artikkel 3 nr.
1 og artikkel 80 nr. 7 og 8 i direktiv 2006/48/
EF,
«finansinstitusjon» et foretak som ikke er en
kredittinstitusjon, og som har som hovedvirk
somhet å erverve eierandeler eller å utøve en
eller flere av de formene for virksomhet som
er oppført i nr. 2-12 i vedlegg I til direktiv
2006/48/EF,
«finansielt holdingselskap» en finansinstitu
sjon hvis datterforetak enten helt eller hoved
sakelig er kreditt- eller finansinstitusjoner, og
der minst ett datterforetak er en kredittinsti
tusjon, og som ikke er et blandet finansielt
holdingselskap i henhold til artikkel 2 nr. 15 i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/
EF av 16. desember 2002 om utvidet tilsyn
med kredittinstitusjoner, forsikringsforetak
og investeringsforetak i et finansielt konglo
merat25,
«foretak som yter tilleggstjenester» foretak
som har som hovedvirksomhet å eie eller for
valte fast eiendom, yte databehandlings
tjenester eller utøve lignende virksomhet som
er knyttet til en eller flere kredittinstitu
sjoners hovedvirksomhet,
«kvalifiserende eierandel» enhver direkte eller
indirekte eierandel i en sentral motpart eller et
transaksjonsregister som utgjør minst 10 % av
kapitalen eller stemmerettene, som fastsatt i
artikkel 9 og 10 i europaparlaments- og rådsdi
rektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om
harmonisering av innsynskrav med hensyn til
opplysninger om utstedere av verdipapirer
som er opptatt til notering på et regulert mar
ked26, idet det tas hensyn til vilkårene for å
legge disse sammen, fastsatt i artikkel 12 nr. 4
og 5 i nevnte direktiv, eller som gjør det mulig
å øve betydelig innflytelse på ledelsen av den
sentrale motparten eller transaksjonsregisteret
der eierandelen besittes,
«morforetak» et morforetak som beskrevet i
artikkel 1 og 2 i direktiv 83/349/EØF,
«datterforetak» et datterforetak som beskre
vet i artikkel 1 og 2 i direktiv 83/349/EØF,
herunder ethvert datterforetak av et datter
foretak av det overordnede morforetaket,
«kontroll» forholdet mellom et morforetak og
et datterforetak som beskrevet i artikkel 1 i
direktiv 83/349/EØF,

EUT L 35 av 11.2.2003, s. 1.
EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38.

24) «nære forbindelser» en situasjon der to eller
flere fysiske eller juridiske personer er knyt
tet til hverandre gjennom
a) en kapitalinteresse, dvs. ved å eie direkte
eller å kontrollere minst 20 % av et foretaks
stemmeretter eller kapital, eller
b) kontroll eller en tilsvarende forbindelse
mellom en fysisk eller juridisk person og et
foretak, eller et datterforetak av et datter
foretak som også anses som et datterfore
tak av det morforetak som er disse fore
takenes overordnede morforetak.
25) «kapital» tegnet kapital i henhold til artikkel
22 i rådsdirektiv 86/635/EØF av 8. desember
1986 om bankers og andre finansinstitu
sjoners årsregnskaper og konsoliderte regn
skaper27 så langt den er innbetalt, samt
tilhørende overkursfond, dersom den fullt ut
absorberer tap i normalsituasjoner og ved
konkurs eller avvikling har prioritet etter alle
andre fordringer,
26) «reserver» reserver i henhold til artikkel 9 i
fjerde rådsdirektiv 78/660/EØF av 25. juli
1978 med hjemmel i traktatens artikkel 54
paragraf 3 bokstav g) om årsregnskapene for
visse selskapsformer28 og framførte resulta
ter som en følge av anvendelsen av sluttresul
tatet,
27) «styre» styret eller tilsynsorganet, eller
begge, i samsvar med nasjonal selskapsrett,
28) «uavhengig styremedlem» et medlem av sty
ret som ikke har forretningsforbindelser,
familiebånd eller andre forbindelser som kan
føre til en interessekonflikt overfor den
berørte sentrale motparten eller dens kontrol
lerende aksjeeiere, dens ledelse eller dens
clearingmedlemmer, og som ikke har hatt
noen slike forbindelser i de siste fem årene
før vedkommende ble valgt inn i styret,
29) «øverste ledelse» den eller de personene som
faktisk leder den sentrale motpartens eller
transaksjonsregisterets forretningsvirksom
het, og det eller de styremedlemmene som
har ledelsesansvar.
En situasjon der to eller flere fysiske eller
juridiske personer har en permanent forbin
delse med en og samme person i form av kon
troll, skal også anses som en nær forbindelse
mellom disse personene,
27
28

EFT L 372 av 31.12.1986, s. 1.
EFT L 222 av 14.8.1978, s. 11.
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Artikkel 3
Transaksjoner innenfor konsernet
1. I forbindelse med en ikke-finansiell motpart er
en transaksjon innenfor konsernet en OTC
derivatkontrakt som inngås med en annen
motpart som er en del av samme konsern, for
utsatt at begge motparter er omfattet fullt ut av
samme konsolidering, og at de er underlagt en
egnet
sentralisert
framgangsmåte
for
risikovurdering, måling og kontroll, samt at
denne motparten er etablert i Unionen eller,
dersom den er etablert i en tredjestat, at Kom
misjonen har vedtatt en gjennomføringsretts
akt i henhold til artikkel 13 nr. 2 med hensyn
til vedkommende tredjestat.
2. I forbindelse med en finansiell motpart er en
transaksjon innenfor konsernet
a) en OTC-derivatkontrakt som inngås med
en annen motpart som er en del av samme
konsern, forutsatt at følgende vilkår er opp
fylt:
i) den finansielle motparten er etablert i
Unionen eller, dersom den er etablert i
en tredjestat, at Kommisjonen har ved
tatt en gjennomføringsrettsakt i henhold til artikkel 13 nr. 2 med hensyn til
vedkommende tredjestat,
ii) den andre motpart er en finansiell motpart, et finansielt holdingselskap, en
finansinstitusjon eller et foretak som
yter tilleggstjenester underlagt egnede
tilsynskrav,
iii) begge motparter er fullt ut omfattet av
samme konsolidering, og
iv) begge motparter er underlagt egnede
sentraliserte
framgangsmåter
for
risikovurdering, måling og kontroll,
b) en OTC-derivatkontrakt som inngås med
en annen motpart der begge motparter er
en del av samme institusjonssikringsord
ning som omhandlet i artikkel 80 nr. 8 i
direktiv 2006/48/EF, forutsatt at vilkåret i
bokstav a) ii) i dette nummer er oppfylt,
c) en OTC-derivatkontrakt som inngås mel
lom kredittinstitusjoner som er tilknyttet
samme sentralorgan, eller mellom kreditt
institusjoner og et sentralorgan, som
omhandlet i artikkel 3 nr. 1 i direktiv 2006/
48/EF, eller
d) en OTC-derivatkontrakt som inngås med
en ikke-finansiell motpart som er en del av
samme konsern, forutsatt at begge motpar
ter er omfattet fullt ut av samme konsolide

ring, og at de er underlagt en egnet sentra
lisert framgangsmåte for risikovurdering,
måling og kontroll, samt at denne motpar
ten er etablert i Unionen eller i en tredjestat
som Kommisjonen har vedtatt en gjennom
føringsrettsakt for i henhold til artikkel 13
nr. 2.
3. Med hensyn til denne artikkel skal motparter
anses for å være omfattet av den samme kon
solidering når begge
a) er omfattet av samme konsolidering i sam
svar med direktiv 83/349/EØF eller de
internasjonale
regnskapsstandardene
(IFRS) som er vedtatt i henhold til forord
ning (EF) nr. 1606/2002, eller når det gjel
der et konsern hvis morforetak har sitt
hovedkontor i en tredjestat, i samsvar med
alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper
i en tredjestat, som anses som likeverdige
med IFRS i samsvar med forordning (EF)
nr. 1569/2007 (eller en tredjestats regn
skapsstandarder som det er tillatt å bruke i
samsvar med artikkel 4 i nevnte forord
ning), eller
b) er omfattet av samme tilsyn på konsolidert
grunnlag i samsvar med direktiv 2006/48/
EF eller direktiv 2006/49/EF eller, når det
gjelder et konsern hvis morforetak har sitt
hovedkontor i en tredjestat, samme tilsyn
på konsolidert grunnlag av en tredjestats
vedkommende myndighet som er bekreftet
å være likeverdig med det som er underlagt
prinsippene fastsatt i artikkel 143 i direktiv
2006/48/EF eller i artikkel 2 i direktiv
2006/49/EF.
Avdeling II
Clearing, rapportering og risikoreduksjon
av otc-derivater
Artikkel 4
Clearingplikt
1. Motparter skal cleare alle OTC-derivatkontrak
ter som gjelder en klasse av OTC-derivater
som er erklært å være omfattet av clearingplik
ten i samsvar med artikkel 5 nr. 2, dersom
disse kontraktene oppfyller begge følgende vil
kår:
a) De er inngått på en av følgende måter:
i) mellom to finansielle motparter,
ii) mellom en finansiell motpart og en ikke
finansiell motpart som oppfyller vil
kårene i artikkel 10 nr. 1 bokstav b),
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iii) mellom to ikke-finansielle motparter
som oppfyller vilkårene i artikkel 10 nr.
1 bokstav b),
iv) mellom en finansiell motpart eller en
ikke-finansiell motpart som oppfyller vil
kårene i artikkel 10 nr. 1 bokstav b), og
en enhet etablert i en tredjestat som ville
ha vært omfattet av clearingplikten der
som den hadde vært etablert i Unionen,
v) mellom to enheter etablert i en eller
flere tredjestater som ville ha vært
omfattet av clearingplikten dersom de
hadde vært etablert i Unionen, forutsatt
at kontrakten har en direkte, vesentlig
og forutsigbar virkning innenfor Unio
nen, eller når en slik plikt er nødvendig
eller hensiktsmessig for å hindre omgå
else av bestemmelser i denne forord
ning, og
b) de er inngått eller fornyet enten
i) på eller etter den datoen da clearingplik
ten får virkning eller
ii) samtidig med eller etter den underret
ningen som er omhandlet i artikkel 5 nr.
1, men før den dato da clearingplikten
får virkning, dersom kontraktenes gjen
værende løpetid overskrider den minste
gjenværende løpetid som er fastsatt av
Kommisjonen i samsvar med artikkel 5
nr. 2 bokstav c).
2. Uten at det berører teknikkene for risiko
reduksjon i artikkel 11, skal OTC-derivatkon
trakter som er transaksjoner innenfor
konsernet som beskrevet i artikkel 3, ikke
omfattes av clearingplikten.
Unntaket i første ledd får anvendelse bare
a) når to motparter som er etablert i Unionen,
og som tilhører samme konsern, først
skriftlig har underrettet sine respektive
vedkommende myndigheter om at de har
til hensikt å benytte seg av unntaket for
OTC-derivatkontrakter som de har inngått
med hverandre. Underretningen skal skje
minst 30 kalenderdager før unntaket benyt
tes. Innen 30 kalenderdager etter mottaket
av nevnte underretning kan vedkommende
myndigheter reise innvendinger mot
anvendelsen av dette unntaket dersom
transaksjonene mellom motpartene ikke
oppfyller vilkårene fastsatt i artikkel 3, uten
at det berører vedkommende myndig
heters rett til å reise innvendinger etter at
denne perioden på 30 kalenderdager har
utløpt, dersom disse vilkårene ikke lenger
er oppfylt. I tilfelle av uenighet mellom ved

kommende myndigheter, kan ESMA bistå
disse myndighetene med å komme til enig
het i samsvar med den myndighet de har i
henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr.
1095/2010,
b) på OTC-derivatkontrakter mellom to motparter som tilhører samme konsern, og
som er etablert i en medlemsstat og i en
tredjestat, dersom den motparten som er
etablert i Unionen, har fått tillatelse til å
anvende unntaket innen 30 kalenderdager
etter at den har blitt underrettet av motpar
ten som er etablert i Unionen, og forutsatt
at vilkårene i artikkel 3 er oppfylt. Vedkom
mende myndighet skal underrette ESMA
om denne beslutningen.
3. De OTC-derivatkontraktene som er omfattet
av clearingplikten i henhold til nr. 1, skal clea
res av en sentral motpart som har tillatelse i
henhold til artikkel 14 eller er anerkjent i henhold til artikkel 25 til å cleare denne klassen av
OTC-derivater, og som er oppført i registeret i
samsvar med artikkel 6 nr. 2 bokstav b).
En motpart skal for dette formål bli et clea
ringmedlem eller en kunde eller opprette indi
rekte clearingordninger med et clearingmed
lem, forutsatt at disse ordningene ikke øker
motpartsrisikoen og sikrer at motpartens eien
deler og posisjoner gis et vern som er likever
dig med det som er nevnt i artikkel 39 og 48.
4. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tek
niske reguleringsstandarder med nærmere
opplysninger om hvilke kontrakter som skal
anses for å ha en direkte, vesentlig og forutsig
bar virkning innenfor Unionen, eller de til
fellene der det er nødvendig eller
hensiktsmessig å hindre omgåelse av bestem
melsene i denne forordning som omhandlet i
nr. 1 bokstav a) v), og om hvilke typer av indi
rekte kontrakter som oppfyller vilkårene i nr. 3
annet ledd.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 5
Framgangsmåte i forbindelse med clearingplikt
1. Når en vedkommende myndighet gir en sen
tral motpart tillatelse til å cleare en klasse av
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OTC-derivater i henhold til artikkel 14 eller 15,
skal den omgående underrette ESMA om tillatelsen.
For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske reguleringsstandarder med nærmere
angivelse av de opplysningene som skal inngå i
underretningene nevnt i første ledd.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjonen innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i annet ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.
2. Innen seks måneder etter å ha mottatt en
underretning i samsvar med nr. 1, eller etter å
ha gjennomført en framgangsmåte for anerkjennelse i henhold til artikkel 25, skal ESMA,
etter å ha gjennomført en offentlig høring og
etter samråd med ESRB og, dersom det er
relevant, vedkommende myndigheter i tredjestater, utarbeide og framlegge for Kommisjonen for godkjenning, utkast til tekniske
reguleringsstandarder med nærmere angivelse av følgende:
a) hvilken klasse av OTC-derivatkontrakter
som bør være omfattet av clearingplikten
omhandlet i artikkel 4,
b) den eller de datoene da clearingplikten får
virkning, herunder en eventuell trinnvis
gjennomføring og de kategoriene av motparter som er omfattet av plikten, og
c) minste gjenværende løpetid for OTC-derivatkontrakter som omhandlet i artikkel 4
nr. 1 bokstav b) ii).
Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta
de tekniske reguleringsstandardene nevnt i
første ledd i samsvar med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
3. ESMA skal i samsvar med kriteriene fastsatt i
nr. 4 bokstav a), b) og c) på eget initiativ, etter
å ha gjennomført en offentlig høring og etter
samråd med ESRB samt når det er relevant
vedkommende myndigheter i tredjestater,
fastsette og underrette Kommisjonen om
hvilke klasser av derivater som bør være
omfattet av clearingplikten i henhold artikkel
4, men som ingen sentral motpart ennå har fått
tillatelse til å cleare.
Etter underretningen skal ESMA offentliggjøre en forslagsinnbydelse for clearing av
disse derivatklassene.
4. Med det overordnede mål å redusere systemrisiko skal utkastet til tekniske regulerings-

standarder for den delen som er omhandlet i
nr. 2 bokstav a), ta hensyn til følgende krite
rier:
a) graden av standardisering av kontraktsvil
kår og operative prosesser for den rele
vante klassen av OTC-derivater,
b) volumet og likviditeten for den relevante
klassen av OTC-derivater,
c) tilgangen til rimelige, pålitelige og allment
aksepterte prisopplysninger i den relevante
klassen av OTC-derivater.
Ved utarbeiding av disse utkastene til tekniske
reguleringsstandarder kan ESMA ta hensyn til
den innbyrdes forbindelsen mellom motparter
som bruker de relevante OTC-derivatene, den
forventede innvirkningen på nivåene for mot
partskredittrisiko mellom motpartene samt
innvirkningen på konkurransen i hele Unio
nen.
For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tek
niske reguleringsstandarder med nærmere
angivelse av de kriteriene som er omhandlet i
første ledd bokstav a), b) og c).
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommi
sjonen innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i tredje ledd i dette nummer i samsvar
med artikkel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/
2010.
5. Utkastet til tekniske reguleringsstandarder for
den delen som er omhandlet i nr. 2 bokstav b),
skal ta hensyn til følgende kriterier:
a) det forventede volumet for den relevante
klassen av OTC-derivater,
b) hvorvidt flere enn én sentral motpart alle
rede clearer den samme klassen av OTC
derivater,
c) den berørte sentrale motpartens evne til å
håndtere det forventede volumet og til å
håndtere den risikoen som følger av clea
ring av den relevante klassen av OTC-deri
vater,
d) den typen av og det antall motparter som er
aktive og forventes å være aktive på marke
det for de relevante klassene av OTC-deri
vater,
e) den tiden som en motpart som er omfattet
av clearingplikten, trenger for å innføre ord
ninger for å cleare sine OTC-derivatkon
trakter gjennom en sentral motpart,
f) risikohåndteringen og den rettslige og ope
rasjonelle kapasiteten hos de forskjellige
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motpartene som er aktive på markedet for
den relevante klassen av OTC-derivater, og
som eventuelt vil bli omfattet av clearing
plikten i henhold til artikkel 4 nr. 1.
6. Dersom en klasse av OTC-derivatkontrakter
ikke lenger har en sentral motpart som har til
latelse til eller er anerkjent for å cleare disse
kontraktene i henhold til denne forordning,
skal den ikke lenger være omfattet av clearing
plikten omhandlet i artikkel 4, og nr. 3 i denne
artikkel får anvendelse.

Artikkel 6
Offentlig register
1. ESMA skal opprette, vedlikeholde og ajour
føre et offentlig register for på en riktig og
entydig måte å identifisere hvilke klasser av
OTC-derivater som er omfattet av clearingplik
ten. Det offentlige registeret skal være tilgjen
gelig på ESMAs nettsted.
2. Registeret skal omfatte
a) de klassene av OTC-derivater som er omfat
tet av clearingplikten i henhold til artikkel 4,
b) de sentrale motpartene som har tillatelse
eller er anerkjent med hensyn til clearing
plikten,
c) de datoene da clearingplikten får virkning,
herunder en eventuell trinnvis gjennomfø
ring,
d) de klassene av OTC-derivater som identifise
res av ESMA i samsvar med artikkel 5 nr. 3,
e) minste gjenværende løpetid for derivatkon
trakter som omhandlet i artikkel 4 nr. 1 bok
stav b) ii),
f) de sentrale motpartene som vedkommende
myndighet har underrettet ESMA om med
hensyn til clearingplikten, samt datoen for
hver av disse underretningene.
3. Dersom en sentral motpart ikke lenger har til
latelse eller er anerkjent i samsvar med denne
forordning til å cleare en gitt derivatklasse,
skal ESMA omgående fjerne den fra det offent
lige registeret når det gjelder denne klassen av
OTC-derivater.
4. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel kan ESMA utarbeide utkast til tek
niske reguleringsstandarder med nærmere
angivelse av de opplysningene som skal inngå
i det offentlige registeret nevnt i nr. 1.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 30. september 2012.

Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 7
Tilgang til en sentral motpart
1. En sentral motpart som har fått tillatelse til å
cleare OTC-derivatkontrakter, skal godta å cle
are slike kontrakter på ikke-diskriminerende
og gjennomsiktige vilkår, uavhengig av han
delsplass.
En sentral motpart kan kreve at en handels
plass oppfyller de driftsmessige og tekniske
kravene som fastsettes av den sentrale motpar
ten, herunder krav til risikohåndtering.
2. En sentral motpart skal innen tre måneder
etter at en handelsplass har inngitt en formell
søknad om tilgang, imøtekomme eller avslå
søknaden.
3. Dersom en sentral motpart nekter tilgang i
henhold til nr. 2, skal den gi handelsplassen en
fullstendig begrunnelse for sin beslutning.
4. Med mindre handelsplassens vedkommende
myndighet og den sentrale motpartens ved
kommende myndighet nekter tilgang, skal den
sentrale motparten, med forbehold for annet
ledd, gi tilgang innen tre måneder etter at det
er truffet en beslutning om å imøtekomme
handelsplassens formelle søknad i samsvar
med nr. 2.
Handelsplassens og den sentrale motpar
tens vedkommende myndighet kan, etter en
formell anmodning fra handelsplassen, nekte
tilgang til den sentrale motparten bare dersom
slik tilgang vil kunne hindre markedene i å
virke på en smidig og ordnet måte eller inn
virke negativt på systemrisikoen.
5. ESMA skal avgjøre eventuelle tvister som opp
står mellom vedkommende myndigheter, i
samsvar med sin myndighet i henhold til artik
kel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 8
Tilgang til en handelsplass
1. En handelsplass skal på anmodning fra den
sentrale motparten på ikke-diskriminerende
og gjennomsiktige vilkår stille transaksjons
opplysninger til rådighet for enhver sentral
motpart som har fått tillatelse til å cleare OTC
derivatkontrakter som omsettes på denne han
delsplassen.
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2. Når en sentral motpart formelt har inngitt en
anmodning til en handelsplass om tilgang til
denne, skal handelsplassen svare den sentrale
motparten innen tre måneder.
3. Dersom en handelsplass nekter tilgang, skal
den underrette den sentrale motparten om
dette, med en fullstendig begrunnelse.
4. Uten at det berører den beslutning som er truf
fet av handelsplassens og den sentrale motpar
tens vedkommende myndigheter, skal
handelsplassen gjøre tilgang mulig innen tre
måneder etter et positivt svar på en anmod
ning om tilgang.
Den sentrale motparten skal gis tilgang til
handelsplassen bare dersom slik tilgang ikke
forutsetter samvirking eller hindrer marke
dene i å virke på en smidig og ordnet måte,
særlig som følge av fragmentering av likviditet,
og handelsplassen har innført egnede ordnin
ger for å hindre slik fragmentering.
5. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA utarbeide et utkast til tek
niske reguleringsstandarder der begrepet
fragmentering av likviditet spesifiseres.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.

2.

3.

4.

5.

Artikkel 9
Rapporteringsplikt
1. Motparter og sentrale motparter skal sørge for
at opplysningene om enhver derivatkontrakt
som de har inngått, og om enhver endring
eller oppheving av kontrakten, rapporteres til
et transaksjonsregister som er registrert i sam
svar med artikkel 55, eller anerkjent i samsvar
med artikkel 77. Opplysningene skal rapporte
res senest den første virkedagen etter inngåel
sen, endringen eller opphevingen av
kontrakten.
Rapporteringsplikten får anvendelse på
derivatkontrakter som
a) er inngått før 16. august 2012, og som fort
satt er utestående på den datoen,
b) er inngått 16. august 2012 eller etter denne
datoen.
En motpart eller en sentral motpart som er
omfattet av rapporteringsplikt, kan delegere
rapporteringen av opplysningene i derivatkon
trakten.

6.

Motparter og sentrale motparter skal sørge
for at opplysningene i deres derivatkontrakter
rapporteres bare en gang.
Motparter skal føre et register over alle deri
vatkontrakter som de har inngått, og enhver
endring, i minst fem år etter at kontrakten er
opphevet.
Dersom det ikke er noe transaksjonsregister
tilgjengelig som kan registrere opplysningene
i en derivatkontrakt, skal motparter og sen
trale motparter sørge for at slike opplysninger
rapporteres til ESMA.
I dette tilfellet skal ESMA sørge for at alle
berørte enheter nevnt i artikkel 81 nr. 3 har til
gang til alle opplysninger i derivatkontrakten
som de trenger for å kunne oppfylle sine
respektive forpliktelser og mandater.
En motpart eller en sentral motpart som rap
porterer opplysninger om en derivatkontrakt
til et transaksjonsregister eller til ESMA, eller
en enhet som rapporterer slike opplysninger
på vegne av en motpart eller en sentral motpart, skal ikke anses for å ha brutt eventuelle
bestemmelser om taushetsplikt som følger av
kontrakten eller av lover og forskrifter.
Den rapporterende enheten, dens ledelse
eller ansatte er fritatt for ansvar for denne vide
reformidlingen av opplysninger.
For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tek
niske reguleringsstandarder der de opplysnin
gene og typene av rapporter som er omhandlet
i nr. 1 og 3, fastsettes.
Rapportene omhandlet i nr. 1 og 3 skal
minst inneholde opplysninger om
a) derivatkontraktens parter og, dersom det
ikke er den samme, den som er berettiget
til kontraktens rettigheter og plikter,
b) derivatkontraktens vesentlige kjennetegn,
herunder type, underliggende løpetid,
nominell verdi, pris og oppgjørsdato.
ESMA skal framlegge disse utkastene til tek
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen
innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.
For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen
av nr. 1 og 3 skal ESMA utarbeide utkast til
tekniske gjennomføringsstandarder for å fast
sette
a) format og hyppighet for rapportene
omhandlet i nr. 1 og 3 for de forskjellige
derivatklassene,
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b) den dato da derivatkontrakten skal rappor
teres, herunder en eventuell trinnvis gjen
nomføring for kontrakter som er inngått før
den datoen da rapporteringsplikten får virk
ning.
ESMA skal framlegge disse utkastene til tek
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen
innen 30. september 2012.
Kommisjonen gis myndighet til å vedta de
tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i
første ledd i samsvar med artikkel 15 i forord
ning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 10
Ikke-finansielle motparter
1. Når en ikke-finansiell motpart tar posisjoner i
OTC-derivatkontrakter, og disse posisjonene
overskrider clearinggrenseverdien omhandlet
i nr. 3, skal den ikke-finansielle motparten
a) omgående underrette ESMA og vedkom
mende myndighet omhandlet i nr. 5 om
dette,
b) bli omfattet av clearingplikten for framti
dige kontrakter i samsvar med artikkel 4
dersom den løpende gjennomsnittsposisjo
nen i mer enn 30 virkedager har overskre
det grenseverdien, og
c) cleare alle relevante framtidige kontrakter
innen fire måneder etter at den ble omfattet
av clearingplikten.
2. En ikke-finansiell motpart som er blitt omfattet
av clearingplikten i samsvar med nr. 1 bokstav
b), og som senere godtgjør overfor den myn
dighet som er utpekt i samsvar med nr. 5, at
dens løpende gjennomsnittsposisjon i mer enn
30 virkedager ikke overskrider clearinggrens
everdien, skal ikke lenger være omfattet av
clearingplikten fastsatt i nr. 4.
3. Ved beregning av posisjonene omhandlet i nr.
1 skal den ikke-finansielle motparten ta med
alle OTC-derivatkontrakter som er inngått av
den ikke-finansielle motparten, eller av andre
ikke-finansielle enheter innenfor det konser
net som den ikke-finansielle motparten tilhø
rer, og som ikke på en objektivt målbar måte
reduserer risikoene som er direkte knyttet til
den ikke-finansielle motpartens eller nevnte
konserns forretningsvirksomhet eller likvidi
tetsfinansiering.
4. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA, etter samråd med ESRB
og andre berørte myndigheter, utarbeide
utkast til tekniske reguleringsstandarder med
nærmere angivelse av

a) kriteriene for å fastsette hvilke OTC-deri
vatkontrakter som på en objektivt målbar
måte reduserer de risikoene som er direkte
knyttet til den forretningsvirksomhet og
likviditetsfinansiering som er omhandlet i
nr. 3, og
b) clearinggrenseverdiene, som skal fastset
tes med utgangspunkt i hvilken systemvik
tighet summen av nettoposisjoner og netto
eksponeringer har per motpart og per
klasse av OTC-derivater.
Etter å ha gjennomført en åpen offentlig
høring, skal ESMA framlegge disse utkastene
til tekniske reguleringsstandarder for Kommi
sjonen innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.
ESMA skal etter samråd med ESRB og
andre berørte myndigheter regelmessig vur
dere grenseverdiene på nytt og om nødvendig
foreslå tekniske reguleringsstandarder for å
endre dem.
5. Hver medlemsstat skal utpeke en myndighet
som har ansvar for å sikre at forpliktelsen opp
fylles.
Artikkel 11
Risikoreduksjonsteknikker for OTC
derivatkontrakter som ikke cleares gjennom en
sentral motpart
1. Finansielle motparter og ikke-finansielle motparter som inngår en OTC-derivatkontrakt
som ikke cleares gjennom en sentral motpart,
skal med behørig aktsomhet sikre at det er
innført egnede framgangsmåter og ordninger
for å måle, overvåke og begrense operasjonell
risiko og motpartskredittrisiko, som minst
skal omfatte
a) bekreftelse til rett tid, om mulig elektro
nisk, av den relevante OTC-derivatkontrak
tens vilkår,
b) formaliserte framgangsmåter som er
solide, motstandsdyktige og kontroller
bare, for å avstemme porteføljer, håndtere
tilknyttet risiko og tidlig oppdage tvister
mellom parter og løse dem, samt overvåke
verdien av utestående kontrakter.
2. Finansielle motparter og ikke-finansielle motparter som omhandlet i artikkel 10 skal daglig
fastsette verdien av utestående kontrakter på
grunnlag av markedsverdien. Dersom mar
kedsvilkårene hindrer verdsetting til mar
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3.

4.

5.

6.

7.

kedspriser, skal det anvendes en pålitelig og
forsiktig verdsetting på grunnlag av en
modell.
Finansielle motparter skal ha framgangsmå
ter for risikohåndtering som krever utveks
ling av sikkerhet som skjer til rett tid, er
korrekt og på egnet måte atskilt med hensyn
til OTC-derivatkontrakter som er inngått 16.
august eller etter denne datoen. Ikke-finansi
elle motparter som omhandlet i artikkel 10
skal ha framgangsmåter for risikohåndtering
som krever utveksling av sikkerhet som skjer
til rett tid, er korrekt og på egnet måte atskilt
med hensyn til OTC-derivatkontrakter som er
inngått på eller etter den datoen da clearing
grenseverdien overskrides.
Finansielle motparter skal ha en passende og
forholdsmessig kapital for å håndtere den risi
koen som ikke dekkes av en passende utveks
ling av sikkerhet.
Kravet i nr. 3 i denne artikkel får ikke anven
delse på transaksjoner innenfor konsernet
nevnt i artikkel 3 som er inngått av motparter
som er etablert i samme medlemsstat, forut
satt at det ikke foreligger noen nåværende
eller forutsigbar rettslig hindring for rask over
føring av ansvarlig kapital eller tilbakebetaling
av forpliktelser mellom motpartene.
En transaksjon innenfor konsernet som
omhandlet i artikkel 3 nr. 2 bokstav a), b) eller
c) som inngås av motparter som er etablert i
forskjellige medlemsstater, skal helt eller del
vis unntas fra kravet fastsatt i nr. 3 i denne
artikkel på grunnlag av en positiv beslutning
fra begge berørte vedkommende myndig
heter, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
a) motpartenes framgangsmåter for risiko
håndtering er tilstrekkelig solide og pålite
lige og i samsvar med derivattransaksjo
nens kompleksitet,
b) det foreligger ingen nåværende eller forut
sigbar praktisk eller juridisk hindring for
rask overføring av ansvarlig kapital eller til
bakebetaling av forpliktelser mellom mot
partene.
Dersom vedkommende myndigheter ikke blir
enige om en positiv beslutning innen 30 kalen
derdager etter mottak av søknaden om unntak,
kan ESMA bistå disse myndighetene med å
komme til enighet i samsvar med sin myndig
het i henhold til artikkel 19 i forordning (EU)
nr. 1095/2010.
En transaksjon innenfor konsernet som
omhandlet i artikkel 3 nr. 1 som inngås av
ikke-finansielle motparter som er etablert i for

skjellige medlemsstater, skal unntas fra kravet
fastsatt i nr. 3 i denne artikkel, forutsatt at føl
gende vilkår er oppfylt:
a) motpartenes framgangsmåter for risiko
håndtering er tilstrekkelig solide og pålite
lige og i samsvar med derivattransaksjo
nens kompleksitet,
b) det foreligger ingen nåværende eller forut
sigbar praktisk eller juridisk hindring for
rask overføring av ansvarlig kapital eller til
bakebetaling av forpliktelser mellom mot
partene.
De ikke-finansielle motpartene skal underrette
vedkommende myndigheter omhandlet i artik
kel 10 nr. 5 om at de har til hensikt å anvende
unntaket. Unntaket skal gjelde med mindre en
av de underrettede vedkommende myndig
heter innen tre måneder etter datoen for under
retningen gir uttrykk for at den ikke er enig i at
vilkårene nevnt i første ledd bokstav a) eller b)
er oppfylt.
8. En transaksjon innenfor konsernet som
omhandlet i artikkel 3 nr. 2 bokstav a)-d) som
inngås mellom en motpart som er etablert i
Unionen, og en motpart som er etablert i en
tredjestat, skal helt eller delvis unntas fra kra
vet fastsatt i nr. 3 i denne artikkel, på grunn
lag av en positiv beslutning fra den berørte
vedkommende myndighet som har ansvar for
tilsynet med den motparten som er etablert i
Unionen, forutsatt at følgende vilkår er opp
fylt:
a) motpartenes framgangsmåter for risiko
håndtering er tilstrekkelig solide og pålite
lige og i samsvar med derivattransaksjo
nens kompleksitet,
b) det foreligger ingen nåværende eller forut
sigbar praktisk eller juridisk hindring for
rask overføring av ansvarlig kapital eller til
bakebetaling av forpliktelser mellom mot
partene.
9. En transaksjon innenfor konsernet som
omhandlet i artikkel 3 nr. 1 som inngås av en
ikke-finansiell motpart som er etablert i Unio
nen, og en motpart som er etablert i en tred
jestat, skal unntas fra kravet fastsatt i nr. 3 i
denne artikkel, forutsatt at følgende vilkår er
oppfylt:
a) motpartenes framgangsmåter for risiko
håndtering er tilstrekkelig solide og pålite
lige og i samsvar med derivattransaksjo
nens kompleksitet,
b) det foreligger ingen nåværende eller forut
sigbar praktisk eller juridisk hindring for
rask overføring av ansvarlig kapital eller til
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bakebetaling av forpliktelser mellom mot
partene.
Den ikke-finansielle motparten skal underrette
vedkommende myndighet omhandlet i artik
kel 10 nr. 5 om at den har til hensikt å anvende
unntaket. Unntaket skal gjelde med mindre
den underrettede vedkommende myndighet
innen tre måneder etter datoen for underret
ningen gir uttrykk for at den ikke er enig i at vil
kårene nevnt i første ledd bokstav a) eller b) er
oppfylt.
10. En transaksjon innenfor konsernet som
omhandlet i artikkel 3 nr. 1 som inngås mel
lom en ikke-finansiell motpart og en finansiell
motpart som er etablert i forskjellige medlems
stater, skal helt eller delvis unntas fra kravet
fastsatt i nr. 3 i denne artikkel, på grunnlag av
en positiv beslutning fra den berørte vedkom
mende myndighet som har ansvar for tilsynet
med den finansielle motparten, forutsatt at føl
gende vilkår er oppfylt:
a) motpartenes framgangsmåter for risiko
håndtering er tilstrekkelig solide og pålite
lige og i samsvar med derivattransaksjo
nens kompleksitet,
b) det foreligger ingen nåværende eller forut
sigbar praktisk eller juridisk hindring for
rask overføring av ansvarlig kapital eller til
bakebetaling av forpliktelser mellom mot
partene.
Den berørte vedkommende myndighet som
har ansvar for tilsyn med den finansielle mot
parten, skal underrette vedkommende myn
dighet omhandlet i artikkel 10 nr. 5 om alle
slike beslutninger. Unntaket skal gjelde med
mindre den underrettede vedkommende myn
dighet gir uttrykk for at den ikke er enig i at vil
kårene nevnt i første ledd bokstav a) eller b) er
oppfylt. I tilfelle av uenighet mellom vedkom
mende myndigheter, kan ESMA bistå disse
myndighetene med å komme til enighet i sam
svar med den myndighet de har i henhold til
artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
11. Den motparten i en transaksjon innenfor kon
sernet som er unntatt fra kravet fastsatt i nr. 3,
skal offentliggjøre opplysninger om unntaket.
En vedkommende myndighet skal under
rette ESMA om alle beslutninger som vedtas i
henhold til nr. 6, 8 eller 10, eller de beslutnin
gene som mottas i henhold til nr. 7, 9 eller 10,
og skal gi ESMA nærmere opplysninger om
den aktuelle transaksjonen innenfor konser
net.
12. De forpliktelsene som er angitt i nr. 1-11, får
anvendelse på OTC-derivatkontrakter som er

inngått mellom enheter i tredjestater som ville
ha vært omfattet av disse forpliktelsene der
som de var etablert i Unionen, forutsatt at
disse kontraktene har en direkte, vesentlig og
forutsigbar virkning innenfor Unionen, eller
når en slik forpliktelse er nødvendig eller hen
siktsmessig for å hindre omgåelse av bestem
melser i denne forordning.
13. ESMA skal regelmessig overvåke virksomhe
ten knyttet til derivater som ikke er egnet for
clearing, for å fastslå tilfeller der en særlig
derivatklasse kan utgjøre en systemrisiko, og
for å hindre regelarbitrasje mellom derivat
transaksjoner som er clearet, og derivattrans
aksjoner som ikke er clearet. ESMA skal,
særlig etter samråd med ESRB, treffe tiltak i
samsvar med artikkel 5 nr. 3 eller gjennomgå
de tekniske reguleringsstandardene for mar
ginkravene fastsatt i nr. 14 i denne artikkel og i
artikkel 41 på nytt.
14. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA utarbeide et utkast til tek
niske reguleringsstandarder for å angi
a) de framgangsmåtene og ordningene som er
omhandlet i nr. 1,
b) de markedsvilkårene som hindrer verdset
ting til markedspriser, og kriteriene for å
anvende verdsetting på grunnlag av en
modell, som omhandlet i nr. 2,
c) de opplysningene om unntatte transak
sjoner innenfor konsernet som skal opp
gis i underretningen omhandlet i nr. 7, 9
og 10,
d) de opplysningene om unntatte transaksjo
ner innenfor konsernet som er omhandlet i
nr. 11,
e) de kontraktene som anses for å ha en
direkte, vesentlig og forutsigbar virkning
innenfor Unionen, eller de tilfellene der det
er nødvendig eller hensiktsmessig for å hin
dre omgåelse av bestemmelser i denne for
ordning, som omhandlet i nr. 12.
ESMA skal framlegge disse utkastene til tek
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen
innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.
15. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal de europeiske tilsynsmyndighe
tene utarbeide et utkast til tekniske regule
ringsstandarder for å angi
a) de framgangsmåtene for risikohåndtering,
herunder de nivåene av og den typen sik
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kerhets- og atskillelsesordninger som kre
ves for å oppfylle kravene i nr. 3,
b) det kapitalnivået som kreves for å oppfylle
kravene i nr. 4,
c) de framgangsmåtene som motpartene og
de berørte vedkommende myndigheter
skal følge når det anvendes unntak i henhold til nr. 6-10,
d) de anvendbare kriteriene som er nevnt i nr.
5-10, herunder særlig hva som skal anses
som praktiske eller juridiske hindringer for
rask overføring av ansvarlig kapital eller til
bakebetaling av forpliktelser mellom mot
partene.
De europeiske tilsynsmyndighetene skal fram
legge disse utkastene til tekniske regulerings
standarder for Kommisjonen innen 30. septem
ber 2012.
Avhengig av motpartens rettslige status
delegeres Kommisjonen myndighet til å vedta
de tekniske reguleringsstandardene som er
nevnt i første ledd, i samsvar med artikkel 10
14 i forordning (EU) nr. 1093/2010, forordning
(EU) nr. 1094/2010 eller forordning (EU) nr.
1095/2010.
Artikkel 12
Sanksjoner
1. Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser
om sanksjoner som får anvendelse ved over
tredelser av bestemmelsene i denne avdeling,
og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre
at de gjennomføres. Disse sanksjonene skal
minst omfatte administrative overtredelses
gebyrer. De fastsatte sanksjonene skal være
virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og
virke avskrekkende.
2. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende
myndigheter som har ansvar for tilsynet med
finansielle og eventuelt ikke-finansielle motparter, offentliggjør alle sanksjoner som er
iverksatt ved overtredelse av artikkel 4, 5 og 7
11, med mindre slik offentliggjøring kan skape
alvorlig uro i finansmarkedene eller påføre
berørte parter uforholdsmessig stor skade.
Medlemsstatene skal regelmessig offentlig
gjøre vurderingsrapporter om hvor effektive
de anvendte sanksjonsbestemmelsene er. En
slik offentliggjøring skal ikke omfatte person
opplysninger i henhold til artikkel 2 bokstav a)
i direktiv 95/46/EF.
Medlemsstatene skal innen 17. februar
2013 underrette Kommisjonen om bestemmel
sene nevnt i nr. 1. De skal straks underrette

Kommisjonen om eventuelle senere endringer
av dem.
3. En overtredelse av bestemmelsene i denne
avdeling berører ikke en OTC-derivatkon
trakts gyldighet eller partenes mulighet til å
håndheve bestemmelsene i en OTC-derivat
kontrakt. En overtredelse av bestemmelsene i
denne avdeling danner ikke grunnlag for
erstatningskrav mot en part i en OTC-derivat
kontrakt.
Artikkel 13
Ordning for å unngå overlappende eller
motstridende regler
1. Kommisjonen skal med bistand fra ESMA
overvåke og utarbeide rapporter til Europapar
lamentet og Rådet om den internasjonale
anvendelsen av prinsippene fastsatt i artikkel
4, 9, 10 og 11, særlig med hensyn til mulige
overlappende eller motstridende krav til mar
kedsdeltakerne, og anbefale mulige tiltak.
2. Kommisjonen kan vedta gjennomføringsretts
akter der det fastsettes at den rettslige rammen og rammene for tilsyn og håndheving i en
tredjestat
a) er likeverdige med kravene fastsatt i denne
forordning i henhold til artikkel 4, 9, 10 og
11,
b) sikrer et vern av taushetsplikten som er
likeverdig med det som er fastsatt i denne
forordning, og
c) anvendes effektivt og håndheves på en rett
ferdig måte som ikke skaper vridning, slik
at de sikrer effektivt tilsyn og effektiv hånd
heving i den berørte tredjestat.
Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas
etter framgangsmåten med undersøkelsesko
mité nevnt i artikkel 86 nr. 2.
3. En gjennomføringsrettsakt om likeverdighet
som omhandlet i nr. 2 skal innebære at motparter som inngår en transaksjon som er
omfattet av denne forordning, skal anses for å
ha oppfylt kravene i artikkel 4, 9, 10 og 11 der
som minst en av motpartene er etablert i
nevnte tredjestat.
4. Kommisjonen skal i samarbeid med ESMA
overvåke at de kravene som er likeverdige
med dem som er fastsatt i artikkel 4, 9, 10 og
11, gjennomføres på en effektiv måte av de
tredjestatene som det er vedtatt en gjennomfø
ringsrettsakt om likeverdighet for, og skal
regelmessig, minst en gang i året, avlegge rap
port for Europaparlamentet og Rådet. Dersom
rapporten viser at myndighetene i tredjestaten
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har anvendt de likeverdige kravene på en ufull
stendig og usammenhengende måte, skal
Kommisjonen innen 30 kalenderdager etter at
rapporten ble framlagt, tilbakekalle anerkjen
nelsen som likeverdig med hensyn til den
berørte tredjestats rettslige ramme. Dersom
en gjennomføringsrettsakt om likeverdighet
tilbakekalles, skal motpartene automatisk
omfattes av alle krav fastsatt i denne forord
ning.
Avdeling III
Tillatelse til og tilsyn med sentrale motparter

tillatelsen, skal inngi søknad om utvidelse til
den sentrale motpartens vedkommende myn
dighet. Levering av clearingtjenester som den
sentrale motparten ikke allerede har fått tilla
telse til, skal anses som en utvidelse av tillatel
sen.
Utvidelsen av en tillatelse skal skje etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 17.
2. Dersom en sentral motpart ønsker å utvide sin
forretningsvirksomhet til en annen medlems
stat enn den der den er etablert, skal den sen
trale motpartens vedkommende myndighet
omgående underrette vedkommende myndig
het i den andre medlemsstaten.

Kapittel 1
Vilkår og framgangsmåter for tillatelse til en
sentral motpart
Artikkel 14
Tillatelse til en sentral motpart
1. Dersom en juridisk person etablert i Unionen
har til hensikt å tilby clearingtjenester som
sentral motpart, skal den søke om tillatelse
hos vedkommende myndighet i den medlems
stat der den er etablert (den sentrale mot
partens vedkommende myndighet) etter
framgangsmåten i artikkel 17.
2. Når det er gitt tillatelse i samsvar med artikkel
17, skal den gjelde på hele Unionens område.
3. Den tillatelsen som er omhandlet i nr. 1, skal gis
bare for virksomhet knyttet til clearing, og det
skal angis hvilke tjenester og virksomhetsområ
der den sentrale motpartens tillatelse omfatter,
herunder hvilke klasser av finansielle instru
menter som er omfattet av tillatelsen.
4. En sentral motpart skal til enhver tid oppfylle
vilkårene for tillatelsen.
En sentral motpart skal uten unødig opphold underrette vedkommende myndighet om
eventuelle vesentlige endringer i vilkårene for
tillatelsen.
5. Tillatelsen omhandlet i nr. 1 skal ikke hindre
medlemsstater i å vedta eller fortsette med å
anvende tilleggskrav til sentrale motparter
som er etablert på deres territorium, herunder
visse krav til tillatelse i henhold til direktiv
2006/48/EF.

Artikkel 16
Kapitalkrav
1. En sentral motpart skal ha en permanent og
tilgjengelig startkapital på minst 7,5 millio
ner euro for å få tillatelse i henhold til artik
kel 14.
2. En sentral motparts kapital, herunder opptjent
egenkapital og reserver, skal stå i forhold til
den risikoen som er knyttet til den sentrale
motpartens virksomhet. Den skal til enhver tid
være tilstrekkelig til å sikre en ordnet avvik
ling eller omstrukturering av virksomheten
innenfor et passende tidsrom og gi den sen
trale motparten tilstrekkelig vern mot kreditt
risikoer, motpartsrisikoer, markedsrisikoer,
operasjonelle risikoer og rettslige og forret
ningsmessige risikoer som ikke allerede er
dekket av de økonomiske midlene i henhold til
artikkel 41-44.
3. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal EBA i nært samarbeid med ESSB
og etter samråd med ESMA utarbeide utkast
til tekniske reguleringsstandarder med nær
mere opplysninger om kravene til en sentral
motparts kapital, opptjent egenkapital og
reserver som omhandlet i nr. 2.
EBA skal framlegge disse utkastene til tek
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen
innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1093/2010.

Artikkel 15
Utvidelse av virksomhet og tjenester

Artikkel 17

1. En sentral motpart som ønsker å utvide sin for
retningsvirksomhet med tilleggstjenester eller
virksomhet som ikke er omfattet av den første

Framgangsmåte for å innvilge og avslå tillatelse
1. Den sentrale motparten som inngir søknad,
inngir søknaden om tillatelse til vedkom
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mende myndighet i den medlemsstat der den
er etablert.
2. Den sentrale motparten som inngir søknad,
skal framlegge alle opplysninger som er nød
vendige for at vedkommende myndighet skal
kunne fastslå at nevnte sentrale motpart på
tidspunktet for tillatelsen har truffet alle nød
vendige tiltak for å oppfylle kravene fastsatt i
denne forordning. Vedkommende myndighet
skal omgående oversende alle opplysninger
den har mottatt fra den sentrale motparten
som inngir søknad, til ESMA og kollegiet
omhandlet i artikkel 18 nr. 1.
3. Innen 30 virkedager etter mottak av søknaden
skal vedkommende myndighet vurdere om
søknaden er fullstendig. Dersom søknaden
ikke er fullstendig, skal vedkommende myn
dighet fastsette en frist for når den sentrale
motparten som inngir søknad, skal framlegge
ytterligere opplysninger. Etter å ha fastslått at
søknaden er fullstendig, skal vedkommende
myndighet underrette den sentrale motparten
som inngir søknad, medlemmene av det kolle
giet som er opprettet i samsvar med artikkel
18 nr. 1, og ESMA om dette.
4. Vedkommende myndighet skal gi tillatelse
bare dersom den er overbevist om at den sen
trale motparten som innga søknaden, oppfyller
alle krav fastsatt i denne forordning, og at den
sentrale motparten er meldt som et system i
henhold til direktiv 98/26/EF.
Vedkommende myndighet skal nøye vur
dere den uttalelsen som kollegiet har kommet
fram til i samsvar med artikkel 19. Dersom den
sentrale motpartens vedkommende myndighet
ikke er enig i en positiv uttalelse fra kollegiet,
skal dens beslutning inneholde en fullstendig
begrunnelse for dette og en forklaring på
ethvert vesentlig avvik fra den positive beslut
ningen.
Den sentrale motparten skal ikke gis tilla
telse dersom alle medlemmene i kollegiet, med
unntak av vedkommende myndigheter i den
medlemsstat der den sentrale motparten er
etablert, ved gjensidig avtale avgir en felles
uttalelse i henhold til artikkel 19 nr. 1 om at den
sentrale motparten ikke bør få tillatelse. Denne
uttalelsen skal inneholde en skriftlig, fullsten
dig og detaljert begrunnelse for hvorfor kolle
giet mener at kravene fastsatt i denne forord
ning eller andre deler av unionsregelverket
ikke er oppfylt.
Dersom det ikke er oppnådd enighet om en
felles uttalelse som nevnt i tredje ledd, og et
flertall på to tredeler av kollegiet har avgitt en

negativ uttalelse, kan enhver berørt vedkom
mende myndighet innen 30 kalenderdager
etter vedtakelsen av den negative uttalelsen, på
grunnlag av et flertall på to tredeler av kollegiet
henvise saken til ESMA i samsvar med artikkel
19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
Beslutningen om henvisning skal inne
holde en skriftlig, fullstendig og detaljert
begrunnelse for hvorfor de berørte medlem
mene av kollegiet mener at kravene fastsatt i
denne forordning eller andre deler av unions
regelverket ikke er oppfylt. I dette tilfellet skal
den sentrale motpartens vedkommende myn
dighet utsette sin beslutning om tillatelse og
avvente en eventuell beslutning om tillatelse
fra ESMA i samsvar med artikkel 19 nr. 3 i for
ordning (EU) nr. 1095/2010. Vedkommende
myndighet skal treffe sin beslutning i samsvar
med ESMAs beslutning. Saken skal ikke henvi
ses til ESMA etter utløpet av den 30-dagerspe
rioden som er omhandlet i fjerde ledd.
Dersom alle medlemmene av kollegiet,
med unntak av myndighetene i den medlems
stat der den sentrale motparten er etablert, ved
gjensidig avtale avgir en felles uttalelse i henhold til artikkel 19 nr. 1 om at den sentrale mot
parten ikke gis tillatelse, kan den sentrale mot
partens vedkommende myndighet henvise
saken til ESMA i samsvar med artikkel 19 i for
ordning (EU) nr. 1095/2010.
Vedkommende myndighet i medlemsstaten
der den sentrale motparten er etablert, skal
oversende beslutningen til de øvrige berørte
vedkommende myndigheter.
5. ESMA skal handle i samsvar med artikkel 17 i
forordning (EU) nr. 1095/2010 dersom den
sentrale motpartens vedkommende myndighet
ikke har anvendt bestemmelsene i denne for
ordning, eller har anvendt dem på en måte som
synes å være i strid med unionsregelverket.
ESMA kan granske den påståtte overtredel
sen eller manglende anvendelsen av unions
regelverket på anmodning fra et medlem av
kollegiet eller på eget initiativ etter å ha under
rettet vedkommende myndighet.
6. Ved utførelsen av sine oppgaver skal ingen av
kollegiets medlemmer direkte eller indirekte
diskriminere en medlemsstat eller en gruppe
av medlemsstater som sted for clearingtjenes
ter i en hvilken som helst valuta.
7. Innen seks måneder fra inngivelsen av en full
stendig søknad skal vedkommende myndighet
skriftlig og med en fullstendig begrunnelse
underrette den sentrale motparten som innga
søknaden, om tillatelsen er gitt eller avslått.
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Artikkel 18
Kollegium
1. Innen 30 kalenderdager etter inngivelsen av
en fullstendig søknad i samsvar med artikkel
17, skal den sentrale motpartens vedkom
mende myndighet opprette, forvalte og lede et
kollegium for å lette utførelsen av de opp
gavene som er omhandlet i artikkel 15, 17, 49,
51 og 54.
2. Kollegiet skal bestå av
a) ESMA,
b) den sentrale motpartens vedkommende
myndighet,
c) de vedkommende myndigheter som har
ansvar for tilsynet med den sentrale motpar
tens clearingmedlemmer som er etablert i
de tre medlemsstatene med de sammenlagt
største bidragene i en ettårsperiode til den
sentrale
motpartens
misligholdsfond
omhandlet i artikkel 42,
d) de vedkommende myndigheter som har
ansvar for tilsyn med handelsplasser som
betjenes av den sentrale motparten,
e) de vedkommende myndigheter som fører
tilsyn med sentrale motparter som det er
inngått samvirkingsavtaler med,
f) de vedkommende myndigheter som fører
tilsyn med verdipapirsentraler som den
sentrale motparten er knyttet til,
g) de berørte ESSB-medlemmene som har
ansvar for overvåking av den sentrale mot
parten, og de berørte ESSB-medlemmene
som har ansvar for overvåking av de sen
trale motpartene som det er inngått sam
virkingsavtaler med,
h) de sentralbankene som utsteder de unions
valutaene som er mest relevante for de
finansielle instrumentene som er clearet.
3. En medlemsstats vedkommende myndighet
som ikke er medlem av kollegiet, kan
anmode kollegiet om alle opplysninger som
er relevante for utførelsen av dens tilsynsopp
gaver.
4. Kollegiet skal, uten at det berører vedkom
mende myndigheters ansvar i henhold til
denne forordning, sikre
a) utarbeidingen av opplysningene omhandlet
i artikkel 19,
b) utveksling av opplysninger, herunder
anmodninger om opplysninger i henhold til
artikkel 84,
c) enighet blant medlemmene om frivillig å
påta seg oppgaver,

d) samordning av tilsynskontrollprogram
mene basert på en risikovurdering av den
sentrale motparten, og
e) fastsettelse av framgangsmåter og bered
skapsplaner for krisesituasjoner som
omhandlet i artikkel 24.
5. Kollegiet skal opprettes og drives på grunnlag
av en skriftlig avtale mellom alle dets medlem
mer.
I denne avtalen skal de praktiske vilkårene
for kollegiets drift fastsettes, herunder nær
mere bestemmelser om framgangsmåter ved
avstemning som omhandlet i artikkel 19 nr. 3,
samt eventuelt de oppgavene som kan gis den
sentrale motpartens vedkommende myndighet
eller et annet medlem av kollegiet.
6. For å sikre at kollegiene fungerer på en ensar
tet og sammenhengende måte i hele Unionen
skal ESMA utarbeide utkast til tekniske regu
leringsstandarder som angir på hvilke vilkår
unionsvalutaene omhandlet i nr. 2 bokstav h)
skal anses som de mest relevante, samt de
praktiske vilkårene nevnt i nr. 5.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 19
Kollegiets uttalelse
1. Innen fire måneder etter den sentrale motpar
tens inngivelse av en fullstendig søknad i sam
svar med artikkel 17, skal den sentrale
motpartens vedkommende myndighet foreta
en risikovurdering av den sentrale motparten
og avgi en rapport til kollegiet.
Innen 30 kalenderdager etter mottaket og
på grunnlag av konklusjonene i nevnte rapport
skal kollegiet avgi en felles uttalelse der det
fastslås om den sentrale motparten som har
inngitt søknaden, oppfyller alle de kravene som
er fastsatt i denne forordning.
Uten at det berører artikkel 17 nr. 4 fjerde
ledd, og dersom det ikke oppnås enighet om en
felles uttalelse i samsvar med annet ledd, skal
kollegiet vedta en flertallsuttalelse.
2. ESMA skal lette vedtakelsen av en felles
uttalelse i samsvar med sin allmenne samord
ningsfunksjon i henhold til artikkel 31 i forord
ning (EU) nr. 1095/2010.
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3. En flertallsuttalelse fra kollegiet skal vedtas
med simpelt flertall av dets medlemmer. I kolle
gier med opptil tolv medlemmer skal høyst to
kollegiemedlemmer fra samme medlemsstat ha
stemmerett, og hvert stemmeberettiget med
lem skal ha én stemme. I kollegier med flere
enn tolv medlemmer skal høyst tre kollegi
emedlemmer fra samme medlemsstat ha stem
merett, og hvert stemmeberettiget medlem skal
ha én stemme. ESMA skal ikke ha stemmerett i
forbindelse med kollegiets uttalelser.
Artikkel 20
Tilbakekalling av tillatelse
1. Uten at det berører artikkel 22 nr. 3 skal den
sentrale motpartens vedkommende myndig
het tilbakekalle tillatelsen dersom den sentrale
motparten
a) ikke har gjort bruk av tillatelsen innen tolv
måneder, uttrykkelig har gitt avkall på tilla
telsen eller ikke har levert tjenester eller
utøvd virksomhet i de siste seks månedene,
b) har fått tillatelsen på grunnlag av uriktige
opplysninger eller andre uregelmessighe
ter,
c) ikke lenger oppfyller de vilkårene som
gjaldt for tillatelsen, og ikke har truffet kor
rigerende tiltak som den sentrale motpar
tens vedkommende myndighet har anmo
det om, innen en fastsatt frist, eller
d) har gjort seg skyldig i alvorlig og systema
tisk overtredelse av kravene fastsatt i denne
forordning.
2. Dersom den sentrale motpartens vedkom
mende myndighet mener at en av omstendig
hetene nevnt i nr. 1 foreligger, skal den innen
fem virkedager underrette ESMA og medlem
mene i kollegiet om dette.
3. Den sentrale motpartens vedkommende myn
dighet skal rådspørre medlemmene av kolle
giet om nødvendigheten av å tilbakekalle den
sentrale motpartens tillatelse, med mindre det
kreves en umiddelbar beslutning.
4. Ethvert medlem av kollegiet kan når som helst
anmode om at den sentrale motpartens ved
kommende myndighet undersøker om den
sentrale motparten fortsatt oppfyller vilkårene
som gjaldt for tillatelsen.
5. Den sentrale motpartens vedkommende myn
dighet kan begrense tilbakekallingen av til
latelsen til en bestemt tjeneste, virksomhet
eller klasse av finansielle instrumenter.
6. Den sentrale motpartens vedkommende myn
dighet skal sende ESMA og medlemmene av

kollegiet sin beslutning med en fullstendig
begrunnelse, som tar hensyn til forbehold fra
medlemmene av kollegiet.
7. Beslutningen om tilbakekalling av tillatelsen
får virkning i hele Unionen.
Artikkel 21
Ny gjennomgåelse og vurdering
1. Uten at det berører kollegiets rolle skal ved
kommende myndigheter omhandlet i artikkel
22 på nytt gjennomgå de systemene, strate
giene, prosessene og ordningene som de sen
trale motpartene gjennomfører for å
etterkomme denne forordning, og vurdere risi
koene som sentrale motparter er eller kan bli
utsatt for.
2. Gjennomgåelsen og vurderingen nevnt i nr. 1
skal omfatte alle de kravene til sentrale motparter som er fastsatt i denne forordning.
3. Vedkommende myndigheter skal fastsette
hvor hyppig og omfattende vurderingen nevnt
i nr. 1 skal være, idet det tas hensyn til størrel
sen, systemviktigheten, arten, omfanget og
kompleksiteten når det gjelder den berørte
sentrale motpartens virksomhet. Gjennomgå
elsen og vurderingen skal ajourføres minst én
gang per år.
De sentrale motpartene skal være under
lagt stedlig tilsyn.
4. Vedkommende myndigheter skal regelmes
sig og minst en gang i året underrette kollegiet
om resultatene av den nye gjennomgåelsen og
vurderingen omhandlet i nr. 1, herunder even
tuelle korrigerende tiltak eller sanksjoner.
5. Vedkommende myndigheter skal kreve at sen
trale motparter som ikke oppfyller kravene
fastsatt i denne forordning, på et tidlig tids
punkt treffer de tiltak som er nødvendige for å
bringe forholdet i orden.
6. ESMA skal ha en samordningsrolle mellom
vedkommende myndigheter og på tvers av
kollegiene med sikte på å skape en felles til
synskultur og sammenhengende tilsynsprak
sis, sikre ensartede framgangsmåter og
tilnærmingsmåter og styrke samsvaret når det
gjelder tilsynsresultatene.
Med hensyn til første ledd skal ESMA
minst en gang i året
a) gjennomføre en fagfellevurdering av samt
lige vedkommende myndigheters tilsyns
virksomhet når det gjelder tillatelse til og
tilsyn med sentrale motparter i samsvar
med artikkel 30 i forordning (EU) nr. 1095/
2010, og
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b) ta initiativ til og samordne vurderinger i
hele Unionen av de sentrale motpartenes
motstandsdyktighet mot en ugunstig mar
kedsutvikling i samsvar med artikkel 32 nr.
2 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
Dersom en vurdering som nevnt i annet ledd
bokstav b) viser manglende motstandsdyktig
het hos en eller flere sentrale motparter, skal
ESMA gi de nødvendige anbefalingene i henhold til artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1095/
2010.
Kapittel 2
Tilsyn med og overvåking av sentrale motparter
Artikkel 22
Vedkommende myndighet
1. Hver medlemsstat skal utpeke den vedkom
mende myndighet som skal ha ansvar for å
utføre oppgavene fastsatt i denne forordning
med hensyn til tillatelse til og tilsyn med sen
trale motparter som er etablert på dens territo
rium, og skal underrette Kommisjonen og
ESMA om dette.
Dersom en medlemsstat utpeker flere enn
én vedkommende myndighet, skal den klart
angi hver myndighets rolle og utpeke en myn
dighet med eneansvar for å samordne samar
beidet og utvekslingen av opplysninger med
Kommisjonen, ESMA, andre medlemsstaters
vedkommende myndigheter, EBA og de
berørte ESSB-medlemmene i samsvar med
artikkel 23, 24, 83 og 84.
2. Hver medlemsstat skal sørge for at vedkom
mende myndighet gis den tilsyns- og gran
skingsmyndighet som er nødvendig for at den
skal kunne ivareta sine oppgaver.
3. Hver medlemsstat skal sørge for at passende
forvaltningsmessige tiltak i samsvar med
nasjonal lovgivning kan treffes eller pålegges
overfor fysiske eller juridiske personer for
manglende overholdelse av denne forord
ning.
Disse tiltakene skal være virkningsfulle, stå
i forhold til overtredelsen og virke avskrek
kende, og kan omfatte krav om korrigerende
tiltak innen en fastsatt frist.
4. ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre en
liste over de vedkommende myndigheter som
er utpekt i samsvar med nr. 1.

Kapittel 3
Samarbeid
Artikkel 23
Samarbeid mellom myndigheter
1. Vedkommende myndigheter skal samarbeide
nært med hverandre, med ESMA og om nød
vendig med ESSB.
2. På grunnlag av tilgjengelige opplysninger på
tidspunktet for beslutningen skal vedkom
mende myndigheter ved utførelsen av sine
alminnelige oppgaver ta behørig hensyn til de
mulige virkningene deres beslutninger kan ha
på finanssystemets stabilitet i alle andre
berørte medlemsstater, særlig i krisesitua
sjoner som omhandlet i artikkel 24.
Artikkel 24
Krisesituasjoner
Den sentrale motpartens vedkommende myndig
het eller enhver annen myndighet skal uten unø
dig opphold underrette ESMA, kollegiet, de
berørte ESSB-medlemmene og andre berørte
myndigheter om enhver krisesituasjon som berø
rer en sentral motpart, herunder utvikling i finans
markedene som kan ha negativ innvirkning på
markedslikviditeten og finanssystemets stabilitet i
en av de medlemsstatene der den sentrale motpar
ten eller et av dens clearingmedlemmer er eta
blert.
Kapittel 4
Forbindelser med tredjestater
Artikkel 25
Anerkjennelse av en sentral motpart fra en
tredjestat
1. En sentral motpart som er etablert i en tredje
stat, kan levere clearingtjenester til clearing
medlemmer eller handelsplasser i Unionen
bare dersom den sentrale motparten er aner
kjent av ESMA.
2. Etter samråd med myndighetene nevnt i nr. 3
kan ESMA anerkjenne en sentral motpart som
er etablert i en tredjestat, og som har søkt om
anerkjennelse for å kunne levere visse clea
ringtjenester eller foreta clearing, dersom
a) Kommisjonen har vedtatt en gjennomfø
ringsrettsakt i samsvar med nr. 6,
b) den sentrale motparten har tillatelse i den
berørte tredjestat og er underlagt effektivt
tilsyn og effektiv håndheving som sikrer
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full overholdelse av de tilsynskravene som
gjelder i den berørte tredjestat,
c) det er inngått samarbeidsavtaler i henhold
til nr. 7,
d) den sentrale motparten er etablert og har
tillatelse i en tredjestat som anses for å ha
systemer til bekjempelse av hvitvasking av
penger og finansiering av terrorisme som
svarer til Unionens, i samsvar med kriteri
ene for tredjestaters likeverdighet fastsatt i
felles forståelse mellom medlemsstatene i
henhold til europaparlaments- og råds
direktiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005
om tiltak for å hindre at det finansielle sys
tem brukes til hvitvasking av penger og
finansiering av terrorisme29.
3. Ved vurderingen av om vilkårene i nr. 2 er opp
fylt skal ESMA rådspørre
a) vedkommende myndighet i den medlems
stat der den sentrale motparten leverer
eller har til hensikt å levere clearingtjenes
ter, og som er valgt av den sentrale motpar
ten,
b) de vedkommende myndigheter som har
ansvar for tilsynet med den sentrale mot
partens clearingmedlemmer som er eta
blert i de tre medlemsstatene som yter eller
forventes å yte de største bidragene i en ett
årsperiode til den sentrale motpartens mis
ligholdsfond omhandlet i artikkel 42,
c) de vedkommende myndigheter som har
ansvar for tilsynet med handelsplasser i
Unionen som betjenes eller skal betjenes av
den sentrale motparten,
d) de vedkommende myndigheter som fører
tilsyn med sentrale motparter som er eta
blert i Unionen, og som det er inngått sam
virkingsavtaler med,
e) de berørte ESSB-medlemmene i de med
lemsstatene der den sentrale motparten
leverer eller har til hensikt å levere clea
ringtjenester, og de berørte ESSB-medlem
mene som har ansvar for overvåking av de
sentrale motpartene som det er inngått
samvirkingsavtaler med,
f) de sentralbankene som utsteder de unions
valutaene som er mest relevante for de
finansielle instrumentene som er clearet
eller skal cleares.
4. Den sentrale motparten omhandlet i nr. 1 skal
inngi sin søknad til ESMA.
Den sentrale motparten som inngir søknad,
skal gi ESMA alle opplysninger som er nødven
29
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dige for anerkjennelsen. Innen 30 virkedager
etter mottak skal ESMA vurdere om søknaden
er fullstendig. Dersom søknaden ikke er full
stendig, skal ESMA fastsette en frist for når
den sentrale motparten som inngir søknad,
skal framlegge ytterligere opplysninger.
Beslutningen om anerkjennelse skal bygge
på vilkårene fastsatt i nr. 2 og skal være uavhen
gig av en eventuell vurdering som danner
grunnlag for beslutningen om likeverdighet
som omhandlet i artikkel 13 nr. 3.
ESMA skal rådspørre myndighetene og
enhetene nevnt i nr. 3 før den treffer sin beslut
ning.
Innen 180 virkedager fra inngivelsen av en
fullstendig søknad skal ESMA skriftlig og med
en fullstendig begrunnelse underrette den sen
trale motparten som har inngitt søknaden, om
anerkjennelsen er gitt eller avslått.
ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre en
liste over de sentrale motpartene som er aner
kjent i samsvar med denne forordning.
5. ESMA skal etter samråd med de myndighe
tene og enhetene som er nevnt i nr. 3, på nytt
gjennomgå anerkjennelsen av den sentrale
motparten som er etablert i en tredjestat, der
som den sentrale motparten har utvidet områ
det for sin virksomhet og sine tjenester i
Unionen. Denne nye gjennomgåelsen skal
foretas i samsvar med nr. 2, 3 og 4. ESMA kan
tilbakekalle anerkjennelsen av nevnte sentrale
motpart dersom vilkårene i nr. 2 ikke lenger er
oppfylt, og under samme omstendigheter som
dem som er beskrevet i artikkel 20.
6. Kommisjonen kan vedta en gjennomførings
rettsakt i henhold til artikkel 5 i forordning
(EU) nr. 182/2011, der det fastslås at den retts
lige og tilsynsmessige rammen i en tredjestat
sikrer at sentrale motparter som har tillatelse i
nevnte tredjestat, oppfyller de rettslig bin
dende kravene som er likeverdige med kra
vene fastsatt i avdeling IV i denne forordning,
at disse sentrale motpartene til enhver tid er
underlagt effektivt tilsyn og effektiv håndhe
ving i nevnte tredjestat, og at den rettslige
rammen i nevnte tredjestat omfatter et effek
tivt likeverdig system for anerkjennelse av sen
trale motparter som har tillatelse i henhold til
tredjestaters rettsorden.
7. ESMA skal opprette samarbeidsavtaler med
de berørte vedkommende myndigheter i tred
jestater hvis rettslige og tilsynsmessige rammer er anerkjent som likeverdige med denne
forordning i samsvar med nr. 6. Avtalene skal
minst angi
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a) ordningen for utveksling av opplysninger
mellom ESMA og vedkommende myndig
heter i de berørte tredjestater, herunder til
gang til alle opplysninger som ESMA anmo
der om med hensyn til sentrale motparter
som har tillatelse i tredjestater,
b) ordningen for umiddelbar underretning av
ESMA når en vedkommende myndighet i
en tredjestat mener at en sentral motpart
som den fører tilsyn med, overtrer vilkå
rene for sin tillatelse eller annen lovgivning
som den er omfattet av,
c) ordningen for umiddelbar underretning av
ESMA fra en vedkommende myndighet i en
tredjestat når en sentral motpart som den
fører tilsyn med, har fått rett til å levere cle
aringtjenester til clearingmedlemmer eller
kunder som er etablert i Unionen,
d) framgangsmåtene for samordning av til
synsvirksomheten, herunder eventuelt
stedlig tilsyn.
8. For å sikre ensartet anvendelse av denne artik
kel skal ESMA utarbeide utkast til tekniske
reguleringsstandarder med nærmere angi
velse av de opplysningene som den sentrale
motparten som inngir søknad, skal gi ESMA i
sin søknad om anerkjennelse.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.
Avdeling IV
Krav til sentrale motparter
Kapittel 1
Organisatoriske krav
Artikkel 26
Alminnelige bestemmelser
1. En sentral motpart skal ha solide styringsord
ninger som omfatter en klar organisasjons
struktur med veldefinert, gjennomsiktig og
konsekvent ansvarsfordeling, effektive meto
der for å identifisere, håndtere, overvåke og
rapportere de risikoene som denne motparten
er eller kan bli utsatt for, samt hensiktsmes
sige internkontrollordninger, herunder god
administrasjons- og regnskapspraksis.
2. En sentral motpart skal innføre strategier og
framgangsmåter som er tilstrekkelig effektive

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

til å sikre at denne forordning overholdes, herunder at dens ledere og ansatte overholder
alle bestemmelser i denne forordning.
En sentral motpart skal opprettholde en orga
nisasjonsstruktur som sikrer kontinuitet og
regelmessighet i leveringen av tjenester og
utøvelsen av virksomhet. Den skal benytte
hensiktsmessige og tilpassede systemer, res
surser og framgangsmåter.
En sentral motpart skal holde rapporterings
linjene for risikohåndtering og for sin øvrige
drift klart atskilt.
En sentral motpart skal vedta, gjennomføre og
opprettholde en lønnspolitikk som fremmer en
sunn og effektiv risikohåndtering, og som ikke
oppmuntrer til å lempe på risikostandardene.
En sentral motpart skal ha tilstrekkelige infor
masjonsteknologisystemer til å kunne hånd
tere
tjenestenes
og
virksomhetens
kompleksitet, mangfold og art, for å ivareta
høye sikkerhetsstandarder og opplysningenes
integritet og fortrolighet.
En sentral motpart skal kostnadsfritt offentlig
gjøre sine styringsordninger, regelverket for
virksomheten og sine kriterier for clearing
medlemskap.
Den sentrale motparten skal være underlagt
hyppige og uavhengige revisjoner. Resultatene
av disse revisjonene skal framlegges for styret
og stilles til rådighet for vedkommende myn
dighet.
For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA etter samråd med ESSB
medlemmene utarbeide utkast til tekniske
reguleringsstandarder med nærmere opplys
ninger om hva reglene og styringsordningene
omhandlet i nr. 1-8 minst skal inneholde.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommi
sjonen innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikkel 27
Øverste ledelse og styret
1. En sentral motparts øverste ledelse skal ha til
strekkelig god vandel og tilstrekkelig erfaring
til å sikre en sunn og fornuftig ledelse av den
sentrale motparten.
2. En sentral motpart skal ha et styre. Minst en
tredel av styremedlemmene, og ikke færre enn
to, skal være uavhengige. Representanter for
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clearingmedlemmenes kunder skal innbys til
styremøtene når saker som gjelder artikkel 38
og 39 skal behandles. Godtgjøringen til de uav
hengige styremedlemmene og styremedlem
mene uten ledelsesansvar skal ikke være
knyttet til den sentrale motpartens driftsresul
tat.
Medlemmene av en sentral motparts styre,
herunder de uavhengige styremedlemmene,
skal ha tilstrekkelig god vandel og tilstrekkelig
fagkunnskap om finansielle tjenester, risiko
håndtering og clearingtjenester.
3. En sentral motpart skal klart definere styrets
rolle og ansvar samt stille referat fra styre
møtene til rådighet for vedkommende myndig
het og revisorer.

å rådspørre risikokomiteen om utvikling som
påvirker den sentrale motpartens risikohånd
tering i krisesituasjoner.
4. Uten at det berører vedkommende myndig
heters rett til å bli behørig underrettet, skal
medlemmene av risikokomiteen være under
lagt taushetsplikt. Dersom risikokomiteens
leder fastslår at det for et medlem foreligger
eller kan foreligge en interessekonflikt i en
bestemt sak, skal dette medlemmet ikke ha
stemmerett i denne saken.
5. En sentral motpart skal umiddelbart under
rette vedkommende myndighet om enhver
beslutning der styret bestemmer seg for ikke å
følge risikokomiteens råd.
Artikkel 29

Artikkel 28

Oppbevaring av opplysninger

Risikokomité

1. En sentral motpart skal i minst ti år bevare alle
registeropplysninger om sine tjenester og sin
virksomhet, slik at vedkommende myndighet
kan kontrollere at den sentrale motparten
overholder denne forordning.
2. En sentral motpart skal i minst ti år etter at en
kontrakt er opphevet, oppbevare alle opplys
ninger om alle kontrakter som den har
behandlet. Disse opplysningene skal minst
gjøre det mulig å fastsette de opprinnelige vil
kårene for en transaksjon før den sentrale mot
partens clearing av den.
3. En sentral motpart skal på anmodning fra ved
kommende myndighet, ESMA og berørte
ESSB-medlemmer stille til rådighet register
opplysninger og informasjon omhandlet i nr. 1
og 2 og alle opplysninger om posisjonene i de
kontraktene som er clearet, uansett på hvilken
handelsplass transaksjonene ble gjennomført.
4. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tek
niske reguleringsstandarder med nærmere
angivelse av de opplysningene som skal opp
bevares i henhold til nr. 1-3.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.
5. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av
nr. 1 og 2 skal ESMA utarbeide utkast til tek
niske gjennomføringsstandarder som fastset
ter formatet for de opplysningene og den
informasjonen som skal oppbevares.

1. En sentral motpart skal nedsette en risiko
komité som skal bestå av representanter for
dens clearingmedlemmer, uavhengige styre
medlemmer og representanter for dens kunder.
Risikokomiteen kan invitere den sentrale mot
partens ansatte og eksterne uavhengige
sakkyndige til å delta på risikokomiteens møter,
men uten stemmerett. Vedkommende myndig
heter kan anmode om å få delta på risikokomi
teens møter uten stemmerett og om å bli
behørig underrettet om risikokomiteens virk
somhet og beslutninger. Risikokomiteens råd
skal ikke påvirkes direkte av den sentrale mot
partens ledelse. Ingen av gruppene av represen
tanter skal ha flertall i risikokomiteen.
2. En sentral motpart skal klart definere risiko
komiteens mandat, styringsordninger som
skal sikre dens uavhengighet, driftsmetoder,
adgangskriterier for komiteens medlemmer
og hvordan de skal velges. Styringsordnin
gene skal være offentlig tilgjengelige og skal
minst fastsette at risikokomiteens leder skal
være et uavhengig styremedlem, at risiko
komiteen rapporterer direkte til styret og at
den skal holde regelmessige møter.
3. Risikokomiteen skal gi råd til styret om ethvert
forhold som kan påvirke den sentrale motpar
tens risikohåndtering, som f.eks. en betydelig
endring av dens risikomodell, framgangs
måtene ved mislighold, kriteriene for godkjen
ning av clearingmedlemmer, clearing av nye
klasser av instrumenter eller utkontraktering
av funksjoner. Risikokomiteens råd er ikke
nødvendige for den sentrale motpartens dag
lige drift. Det skal gjøres en rimelig innsats for
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ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 30.september 2012.
Kommisjonen gis myndighet til å vedta de
tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i
første ledd i samsvar med artikkel 15 i forord
ning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 30
Aksjeeiere og medlemmer med kvalifiserende
eierandeler
1. Vedkommende myndigheter skal ikke gi tilla
telse til en sentral motpart med mindre de er
blitt informert om identiteten til aksjeeiere
eller medlemmer, enten de er fysiske eller juri
diske personer som direkte eller indirekte
innehar kvalifiserende eierandeler, samt om
størrelsen på slike eierandeler.
2. Vedkommende myndighet skal nekte å gi tilla
telse til en sentral motpart dersom den ikke er
overbevist om at aksjeeierne eller medlem
mene som innehar kvalifiserende eierandeler i
den sentrale motparten, er egnet, idet det tas
hensyn til behovet for å sikre at en sentral motpart har en sunn og fornuftig ledelse.
3. Dersom det finnes nære forbindelser mellom
den sentrale motparten og andre fysiske eller
juridiske personer, skal vedkommende myn
dighet gi tillatelse bare dersom disse forbin
delsene ikke hindrer myndigheten i å føre
forsvarlig tilsyn.
4. Dersom personene omhandlet i nr. 1 utøver en
innflytelse som kan innvirke negativt på en
sunn og fornuftig ledelse av den sentrale mot
parten, skal vedkommende myndighet treffe
egnede tiltak for å bringe situasjonen til opp
hør, noe som kan innebære å tilbakekalle den
sentrale motpartens tillatelse.
5. Vedkommende myndighet skal nekte å gi tilla
telse dersom den hindres i å føre forsvarlig til
syn fordi en eller flere fysiske eller juridiske
personer som den sentrale motparten har
nære forbindelser til, er underlagt en tred
jestats lover og forskrifter, eller fordi det er
vanskelig å håndheve disse lovene og forskrif
tene.
Artikkel 31
Opplysninger til vedkommende myndigheter
1. En sentral motpart skal underrette sin ved
kommende myndighet om alle endringer i sin
ledelse og gi vedkommende myndighet alle
opplysninger som er nødvendige for at den

skal kunne vurdere overholdelsen av artikkel
27 nr. 1 og artikkel 27 nr. 2 annet ledd.
Dersom et styremedlems atferd kan inn
virke negativt på en sunn og fornuftig ledelse
av den sentrale motparten, skal vedkommende
myndighet treffe egnede tiltak, som kan inne
bære å fjerne medlemmet fra styret.
2. Enhver fysisk eller juridisk person, eller slike
personer som opptrer samlet (heretter kalt
«den aktuelle erverver»), som har besluttet
direkte eller indirekte å erverve en kvalifise
rende eierandel i en sentral motpart, eller ytter
ligere å øke, direkte eller indirekte, en slik
kvalifiserende eierandel i en sentral motpart,
med den følge at andelen av stemmerettene
eller av kapitalen vil nå eller overstige 10 %,
20 %, 30 % eller 50 %, eller slik at den sentrale
motparten vil bli vedkommendes datterforetak
(heretter kalt «det planlagte erverv»), skal først
skriftlig underrette vedkommende myndighet
for den sentrale motparten som de søker å
erverve eller øke en kvalifiserende eierandel i,
om størrelsen på den påtenkte eierandelen og
andre relevante opplysninger som omhandlet i
artikkel 32 nr. 4.
Enhver fysisk eller juridisk person som
har besluttet direkte eller indirekte å avhende
en kvalifiserende eierandel i en sentral motpart («den aktuelle avhender») skal først
skriftlig underrette vedkommende myndig
het om størrelsen på en slik eierandel. En slik
person skal også underrette vedkommende
myndighet dersom vedkommende har truffet
en beslutning om å redusere en kvalifise
rende eierandel slik at andelen av stemmeret
ter eller kapital vil falle under 10 %, 20 %, 30 %
eller 50 %, eller slik at den sentrale motparten
vil opphøre å være vedkommendes datter
foretak.
Vedkommende myndighet skal umiddel
bart, og i alle tilfeller innen to virkedager etter
å ha mottatt underretningen og opplysningene
omhandlet i dette nummer, skriftlig bekrefte å
ha mottatt dette overfor den aktuelle erverver
eller avhender.
Vedkommende myndighet skal innen 60
virkedager fra datoen for den skriftlige bekref
telsen av mottak av underretningen og alle
dokumenter som skal vedlegges den på grunn
lag av listen i artikkel 32 nr. 4 (heretter kalt
«vurderingsperioden»), gjennomføre vurderin
gen omhandlet i artikkel 32 nr. 1 (heretter kalt
«vurderingen»).
Når vedkommende myndighet bekrefter
mottaket, skal den underrette den aktuelle
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3.

4.

5.

6.

30

erverver eller avhender om når vurderings
perioden utløper.
Vedkommende myndighet kan i løpet av vurde
ringsperioden ved behov, men senest den femti
ende virkedagen i vurderingsperioden, anmode
om ytterligere opplysninger som måtte være
nødvendige for å fullføre vurderingen. En slik
anmodning skal framsettes skriftlig og angi
hvilke tilleggsopplysninger som er nødvendige.
Vurderingsperioden skal avbrytes i perio
den mellom datoen for vedkommende myndig
hets anmodning om opplysninger og datoen da
den aktuelle erverver mottar et svar. Et slikt
avbrudd skal ikke overstige 20 virkedager. Ved
kommende myndighet kan etter eget skjønn
be om utfyllende eller klargjørende opplysnin
ger, men dette kan ikke føre til at vurderings
perioden avbrytes.
Vedkommende myndighet kan forlenge
avbruddet omhandlet i nr. 3 annet ledd i inntil
30 virkedager dersom den aktuelle erverver
eller avhender er
a) etablert eller omfattet av lovgivning utenfor
Unionen, eller
b) en fysisk eller juridisk person som ikke er
underlagt tilsyn i henhold til denne forord
ning eller direktiv 73/239/EØF, rådsdirek
tiv 92/49/EØF av 18. juni 1992 om samord
ning av lover og forskrifter om direkte for
sikring med unntak av livsforsikring30 eller
direktiv 2002/83/EF, 2003/41/EF, 2004/
39/EF, 2005/68/EF, 2006/48/EF, 2009/65/
EF eller 2011/61/EU.
Dersom vedkommende myndighet ved avslut
ningen av vurderingen beslutter å motsette
seg det planlagte erverv, skal den innen to
virkedager, og ikke senere enn ved utløpet av
vurderingsperioden, skriftlig underrette den
aktuelle erverver og oppgi grunnene for
beslutningen. Vedkommende myndighet skal
underrette kollegiet nevnt i artikkel 18 om
dette. Med forbehold for nasjonal lovgivning
kan en egnet erklæring med grunnene for
beslutningen offentliggjøres på anmodning fra
den aktuelle erverver. Medlemsstatene kan
imidlertid tillate at vedkommende myndighet
offentliggjør en slik begrunnelse uten at den
aktuelle erverver har anmodet om dette.
Dersom vedkommende myndighet ikke skrift
lig motsetter seg det planlagte erverv i løpet av
vurderingsperioden, skal det anses som god
kjent.
EFT L 228 av 11.8.1992, s. 1.

7. Vedkommende myndighet kan fastsette en
frist for avslutning av det planlagte erverv og
forlenge den ved behov.
8. Medlemsstatene skal ikke pålegge strengere
krav til underretning av vedkommende myndig
heter eller vedkommende myndigheters god
kjenning med hensyn til direkte eller indirekte
overtakelse av stemmeretter eller kapital, enn
dem som er fastsatt i dette direktiv.
Artikkel 32
Vurdering
1. Ved vurderingen av underretningen omhand
let i artikkel 31 nr. 2 og opplysningene
omhandlet i artikkel 31 nr. 3 skal vedkom
mende myndighet, for å sikre en sunn og for
svarlig ledelse av den sentrale motparten som
det planlagte erverv gjelder, og idet det tas
hensyn til den aktuelle erververs sannsynlige
innflytelse på den sentrale motparten, vurdere
egnetheten til den aktuelle erverver og det
planlagte ervervs økonomiske soliditet på
grunnlag av alle følgende kriterier:
a) den aktuelle erververs omdømme og øko
nomiske soliditet,
b) omdømmet og erfaringen til enhver person
som vil lede den sentrale motpartens virk
somhet som følge av det planlagte erverv,
c) om den sentrale motparten vil kunne over
holde og fortsette med å overholde denne
forordning,
d) om det i forbindelse med det planlagte
erverv er rimelige grunner til å mistenke at
hvitvasking av penger eller finansiering av
terrorisme i henhold til artikkel 1 i direktiv
2005/60/EF, eller forsøk på dette, pågår
eller har funnet sted, eller at det planlagte
erverv vil kunne øke risikoen for dette.
Ved vurderingen av den aktuelle erververs
økonomiske soliditet skal vedkommende myn
dighet være særlig oppmerksom på hvilken
type virksomhet som utøves og skal utøves av
den sentrale motparten som ervervet gjelder.
Ved vurderingen av den sentrale motpar
tens evne til å overholde denne forordning skal
vedkommende myndighet være særlig opp
merksom på om konsernet som den kommer
til å bli en del av, har en struktur som muliggjør
effektivt tilsyn og en effektiv utveksling av opp
lysninger mellom vedkommende myndigheter,
samt fastsette hvordan ansvaret skal fordeles
mellom vedkommende myndigheter.
2. Vedkommende myndigheter kan motsette seg
det planlagte erverv bare dersom det er rime
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6.

7.

lige grunner til dette på grunnlag av kriteriene
i nr. 1, eller dersom de opplysningene som gis
av den aktuelle erverver, er ufullstendige.
Medlemsstatene skal verken innføre forhånds
vilkår med hensyn til størrelsen på den eieran
del som skal erverves, eller tillate at deres
vedkommende myndigheter undersøker det
planlagte erverv ut fra markedets økonomiske
behov.
Medlemsstatene skal offentliggjøre en liste
over de opplysningene som er nødvendige for
å foreta vurderingen, og som skal gis til ved
kommende myndigheter på tidspunktet for
underretningen nevnt i artikkel 31 nr. 2. De
nødvendige opplysningene skal stå i forhold til
og være tilpasset den aktuelle erververs og det
planlagte ervervs art. Medlemsstatene skal
ikke kreve opplysninger som ikke er relevante
for en tilsynsvurdering.
Dersom vedkommende myndighet har mottatt
underretning om to eller flere planlagte erverv
eller økninger av kvalifiserende eierandeler i
samme motpart, skal den uten hensyn til artik
kel 31 nr. 2, 3 og 4 behandle de aktuelle erver
vere på en ikke-diskriminerende måte.
De berørte vedkommende myndigheter skal
samarbeide nært med hverandre når de foretar
vurderingen dersom den aktuelle erverver er
a) en annen sentral motpart, en kredittinstitu
sjon, et forsikringsforetak, et gjenfor
sikringsforetak, et verdipapirforetak, en
markedsdeltaker, en operatør av et opp
gjørssystem for verdipapirer, et forvalt
ningsselskap for UCITS-fond eller en for
valter av et alternativt investeringsfond som
er godkjent i en annen medlemsstat,
b) morforetak til en annen sentral motpart, en
kredittinstitusjon, et forsikringsforetak, et
gjenforsikringsforetak, et verdipapirfore
tak, en markedsdeltaker, en operatør av et
oppgjørssystem for verdipapirer, et forvalt
ningsselskap for UCITS-fond eller en for
valter av et alternativt investeringsfond som
er godkjent i en annen medlemsstat,
c) en fysisk eller juridisk person som kontrol
lerer en annen sentral motpart, en kredittin
stitusjon, et forsikringsforetak, et gjenfor
sikringsforetak, et verdipapirforetak, en
markedsdeltaker, en operatør av et opp
gjørssystem for verdipapirer, et forvalt
ningsselskap for UCITS-fond eller en for
valter av et alternativt investeringsfond som
er godkjent i en annen medlemsstat.
Vedkommende myndigheter skal uten unødig
opphold gi hverandre alle opplysninger som er

vesentlige eller relevante for vurderingen.
Vedkommende myndigheter skal på anmod
ning oversende alle relevante opplysninger til
hverandre og på eget initiativ oversende alle
vesentlige opplysninger. En beslutning truffet
av vedkommende myndighet som har gitt tilla
telse til den sentrale motparten som overtakel
sen gjelder, skal angi alle synspunkter og
forbehold som vedkommende myndighet som
har ansvar for den aktuelle erverver, har gitt
uttrykk for.
Artikkel 33
Interessekonflikter
1. En sentral motpart skal opprettholde og
anvende effektive, skriftlige organisatoriske
og administrative retningslinjer for å påvise og
håndtere eventuelle interessekonflikter mel
lom den sentrale motparten selv, herunder
ledelsen, ansatte eller personer med direkte
eller indirekte kontroll eller nære forbindelser,
og dens clearingmedlemmer eller kunder som
den sentrale motparten kjenner til. Den skal
opprettholde og gjennomføre egnede fram
gangsmåter for å løse eventuelle interessekon
flikter.
2. Dersom en sentral motparts organisatoriske
og administrative retningslinjer for håndtering
av interessekonflikter ikke er tilstrekkelige til
med rimelig sikkerhet å utelukke risikoen for
å skade clearingmedlemmets eller kundens
interesser, skal motparten klart og tydelig
underrette medlemmet om interessekonflik
tens allmenne art eller årsaker før den påtar
seg nye transaksjoner fra dette medlemmet.
Dersom den sentrale motparten kjenner til
kunden, skal kunden og det clearing
medlemmet hvis kunde er berørt, underrettes
av den sentrale motparten.
3. Dersom den sentrale motparten er et morfore
tak eller et datterforetak, skal det i de skriftlige
retningslinjene også tas hensyn til omstendig
heter som motparten har eller bør ha kjenn
skap til, og som kan skape interessekonflikter
som følge av strukturen og forretningsvirk
somheten i andre foretak den er mor- eller dat
terforetak til.
4. De skriftlige retningslinjene som innføres i
samsvar med nr. 1, skal omfatte følgende opp
lysninger:
a) de omstendighetene som utgjør eller kan
føre til en interessekonflikt som medfører
en betydelig risiko for at et eller flere clea
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ringmedlemmers eller en eller flere kun
ders interesser skades,
b) hvilke framgangsmåter som skal følges og
tiltak som skal treffes for å håndtere slike
konflikter.
5. En sentral motpart skal treffe alle rimelige til
tak for å forebygge misbruk av de opplysnin
gene den har i sine systemer, og skal hindre at
disse opplysningene brukes til annen forret
ningsvirksomhet. En fysisk person som har en
nær forbindelse til en sentral motpart, eller en
juridisk person som har et mor- eller datter
foretaksforhold til en sentral motpart, skal
ikke bruke fortrolige opplysninger som er
registrert hos den sentrale motparten, for
kommersielle formål uten skriftlig forhånds
godkjenning fra den kunden som disse fortro
lige opplysningene tilhører.
Artikkel 34
Kontinuerlig virksomhet
1. En sentral motpart skal utarbeide, gjennom
føre og opprettholde egnede retningslinjer for
kontinuerlig virksomhet og en katastrofebe
redskapsplan som har som formål å ivareta
dens funksjoner, sikre gjenopptakelse av virk
somheten til rett tid og oppfyllelse av den sen
trale motpartens forpliktelser. En slik plan skal
minst gjøre det mulig å gjenoppta alle transak
sjoner fra det tidspunktet da de ble avbrutt,
slik at den sentrale motpartens virksomhet
fortsatt er sikker, og den kan gjennomføre
avviklingen på den planlagte datoen.
2. En sentral motpart skal innføre, gjennomføre
og opprettholde en egnet framgangsmåte som
sikrer en ordnet avvikling eller overføring til
rett tid av kunders og clearingmedlemmers
eiendeler og posisjoner i tilfelle av tilbakekal
ling av tillatelsen som følge av en beslutning i
henhold til artikkel20.
3. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA etter samråd med ESSB
medlemmene utarbeide utkast til tekniske
reguleringsstandarder med nærmere opplys
ninger om hva retningslinjene for kontinuerlig
virksomhet og katastrofeberedskapsplanen
minst skal inneholde.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikkel 35
Utkontraktering
1. Dersom en sentral motpart utkontrakterer
driftsfunksjoner, tjenester eller virksomhet,
skal den fortsatt ha fullt ansvar for å oppfylle
sine forpliktelser i henhold til denne forord
ning og til enhver tid sikre at
a) utkontrakteringen ikke fører til delegering
av ansvar,
b) den sentrale motpartens forbindelser til og
forpliktelser overfor sine clearingmedlem
mer eller eventuelt sine kunder ikke
endres,
c) vilkårene for den sentrale motpartens tilla
telse ikke endres,
d) utkontraktering ikke hindrer utøvelsen av
tilsyns- og overvåkingsfunksjoner, herunder tilgang på stedet til alle relevante
opplysninger som kreves for å oppfylle
disse mandatene,
e) utkontraktering ikke medfører at den sen
trale motparten fratas de systemene og
kontrollordningene som er nødvendige for
risikohåndteringen,
f) tjenesteyteren innfører krav til kontinuerlig
virksomhet som er likeverdige med dem
som den sentrale motparten må oppfylle i
henhold til denne forordning,
g) den sentrale motparten bevarer den sak
kunnskapen og de ressursene som er nød
vendige for å vurdere kvaliteten på tjenes
tene som leveres, samt tjenesteyterens
organisatoriske kompetanse og kapitaldek
ning, og for å kunne føre tilsyn med de
utkontrakterte funksjonene på en effektiv
måte og håndtere risikoene knyttet til
utkontrakteringen, og løpende fører tilsyn
med disse funksjonene og håndterer disse
risikoene,
h) den sentrale motparten har direkte tilgang
til relevante opplysninger om de utkontrak
terte funksjonene,
i) tjenesteyteren samarbeider med vedkom
mende myndighet i forbindelse med den
utkontrakterte virksomheten,
j) tjenesteyteren verner alle fortrolige opplys
ninger som gjelder den sentrale motparten
og dens clearingmedlemmer og kunder
eller, dersom tjenesteyteren er etablert i en
tredjestat, sikrer at personvernstandardene
i denne tredjestaten, eller de som er fastsatt
i avtalen mellom de berørte partene, er for
enlige med gjeldende personvernstandar
der i Unionen.
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En sentral motpart skal ikke utkontrak
tere viktig virksomhet knyttet til risiko
håndtering med mindre slik utkontrakte
ring er godkjent av vedkommende myndig
het.
2. Vedkommende myndighet skal kreve at den
sentrale motparten i en skriftlig avtale klart
fordeler og fastsetter sine egne og tjenesteyte
rens rettigheter og forpliktelser.
3. En sentral motpart skal på anmodning stille til
rådighet alle opplysninger som er nødvendige
for at vedkommende myndighet skal kunne
vurdere om den utkontrakterte virksomheten
oppfyller kravene i denne forordning.

3.

Kapittel 2
Atferdsregler
Artikkel 36
Alminnelige bestemmelser
1. Når en sentral motpart leverer tjenester til sine
clearingmedlemmer og eventuelt deres kun
der, skal den opptre rettferdig og profesjonelt i
disse medlemmenes og kundenes beste
interesse og med solid risikohåndtering.
2. En sentral motpart skal ha tilgjengelige, gjen
nomsiktige og rettferdige regler for rask
behandling av klager.
Artikkel 37
Vilkår for deltaking
1. En sentral motpart skal for hver enkelt type
produkt som cleares, fastsette kategorier av
clearingmedlemmer som kan godtas, og til
gangskriterier etter samråd med risikokomi
teen i henhold til artikkel 28 nr. 3. Slike
kriterier skal være ikke-diskriminerende, gjen
nomsiktige og objektive, slik at de sikrer rett
ferdig og åpen tilgang til den sentrale
motparten, og skal sikre at clearingmedlem
mene har tilstrekkelige økonomiske midler og
tilstrekkelig driftskapasitet til å overholde for
pliktelsene som følger av deltaking i en sentral
motpart. Kriterier som begrenser tilgangen,
tillates bare dersom formålet er å kontrollere
den risikoen som den sentrale motparten
utsettes for.
2. En sentral motpart skal sikre at kriteriene i
nr.1 til enhver tid overholdes og skal i god tid
få tilgang til opplysninger som er relevante for
en slik vurdering. En sentral motpart skal
minst en gang i året foreta en omfattende

4.

5.

6.

undersøkelse av om dens clearingmedlemmer
overholder denne artikkel.
Clearingmedlemmer som clearer transaksjo
ner for sine kunders regning, skal ha de ytter
ligere økonomiske midlene og den ytterligere
operasjonelle kapasiteten som kreves for å
kunne utøve denne virksomheten. Den sen
trale motpartens regler for clearingmedlem
mene skal gjøre det mulig for den å samle inn
grunnleggende opplysninger for å identifisere,
overvåke og håndtere relevante konsentrasjo
ner av risiko knyttet til levering av tjenester til
kundene. Clearingmedlemmer skal på anmod
ning underrette den sentrale motparten om de
kriteriene og ordningene de innfører for å gi
sine kunder tilgang til den sentrale motpartens
tjenester. Ansvaret for å sikre at kundene overholder sine forpliktelser, skal ligge hos clea
ringmedlemmene.
En sentral motpart skal ha objektive og gjen
nomsiktige framgangsmåter for å suspendere
clearingmedlemmer som ikke lenger oppfyller
kriteriene i nr. 1, og sørge for at de avslutter
deltakingen i ordnede former.
En sentral motpart kan nekte tilgang for clea
ringmedlemmer som oppfyller kriteriene i nr.
1, bare dersom det foreligger en behørig
skriftlig begrunnelse som bygger på en omfat
tende risikoanalyse.
En sentral motpart kan pålegge clearingmed
lemmene særlige tilleggsforpliktelser, f.eks. at
de skal delta ved auksjonering av en posisjon
som tilhører et misligholdende medlem. Slike
tilleggsforpliktelser skal stå i forhold til den
risikoen clearingmedlemmet har tilført, og
skal ikke begrense deltaking til å gjelde bare
visse kategorier medlemmer.

Artikkel 38
Gjennomsiktighet
1. En sentral motpart og dens clearingmedlem
mer skal offentliggjøre priser og avgifter for de
tjenestene som leveres. Priser og avgifter for
hver tjeneste som leveres, skal offentliggjøres
separat, herunder prisavslag og rabatter og vil
kårene for å nyte godt av disse avslagene. En
sentral motpart skal gi sine clearingmedlem
mer og eventuelt deres kunder atskilt tilgang
til de særlige tjenestene som leveres.
En sentral motpart skal regnskapsføre
kostnader og inntekter for de tjenestene som
leveres, atskilt, og skal framlegge disse opplys
ningene for vedkommende myndighet.
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2. En sentral motpart skal underrette clearing
medlemmene og kundene om risikoene for
bundet med de tjenestene som leveres.
3. En sentral motpart skal underrette sine clea
ringmedlemmer og sin vedkommende myn
dighet om de prisopplysningene som den har
anvendt for å beregne sine eksponeringer ved
dagens slutt overfor sine medlemmer.
En sentral motpart skal offentliggjøre volu
mene av clearede transaksjoner for hver klasse
av instrumenter som er clearet av den sentrale
motparten på et samlet grunnlag.
4. En sentral motpart skal offentliggjøre de drifts
messige og tekniske kravene som er knyttet til
kommunikasjonsprotokollene for det format
og innhold den anvender for å kommunisere
med tredjemann, herunder de driftsmessige
og tekniske kravene som er omhandlet i artik
kel 7.
5. En sentral motpart skal offentliggjøre clearing
medlemmers eventuelle overtredelser av krite
riene i artikkel 37 nr. 1 samt kravene fastsatt i
nr. 1 i denne artikkel, unntatt dersom vedkom
mende myndighet etter samråd med ESMA
mener at en slik offentliggjøring vil utgjøre en
trussel mot den finansielle stabiliteten eller til
liten til markedet, eller kan skape alvorlig uro i
finansmarkedene eller påføre berørte parter
uforholdsmessig stor skade.

4.

5.

6.

7.

Artikkel 39
Atskillelse og overførbarhet
1. En sentral motpart skal ha atskilte registre og
atskilt regnskapsføring som gjør at den på den
sentrale motpartens kontoer når som helst og
omgående klart og tydelig kan skille eiendeler
og posisjoner som innehas for et clearingmed
lems regning, fra eiendeler og posisjoner som
innehas for et annet medlems regning, og fra
den sentrale motpartens egne eiendeler.
2. En sentral motpart skal tilby seg å ha atskilte
registre og atskilt regnskapsføring som gjør at
hvert clearingmedlem på kontoen hos den sen
trale motparten klart og tydelig kan skille
medlemmets eiendeler og posisjoner fra eien
deler og posisjoner som innehas for medlem
mets kunders regning («atskillelse av kunders
samlekontoer»).
3. En sentral motpart skal tilby seg å ha atskilte
registre og atskilt regnskapsføring som gjør at
hvert clearingmedlem på kontoen hos den sen
trale motparten klart og tydelig kan skille en
kundes eiendeler og posisjoner fra dem som

8.

31

innehas for andre kunders regning («kontoat
skillelse for enkeltkunder»). På anmodning
skal den sentrale motparten kunne tilby clea
ringmedlemmene muligheten til å åpne flere
kontoer i eget navn for sine kunders regning.
Et clearingmedlem skal ha atskilte registre og
atskilt
regnskapsføring
som
gjør
at
medlemmet både på kontoene som innehas
hos den sentrale motparten, og på sine egne
kontoer kan skille sine eiendeler og posisjoner
fra de eiendelene og posisjonene som innehas
for medlemmets kunders regning hos den sen
trale motparten.
Et clearingmedlem skal minst tilby sine kun
der muligheten til å velge mellom atskillelse av
kunders samlekontoer og kontoatskillelse for
enkeltkunder, og underrette kundene om de
kostnadene og det vernenivået som er nevnt i
nr. 7, for hver mulighet. Kunden skal bekrefte
sitt valg skriftlig.
Dersom en kunde velger kontoatskillelse for
enkeltkunder, skal en eventuell overskytende
margin utover kundens krav også plasseres
hos den sentrale motparten og skilles fra
andre kunders eller clearingmedlemmers mar
giner, og skal ikke eksponeres for tap i forbin
delse med posisjoner registrert på en annen
konto.
Sentrale motparter og clearingmedlemmer
skal offentliggjøre vernenivåene og kostna
dene for de forskjellige atskillelsesnivåene
som de tilbyr, og tilby disse tjenestene på
rimelige forretningsvilkår. Nærmere opplys
ninger om de forskjellige atskillelsesnivåene
skal omfatte en beskrivelse av de viktigste
rettslige følgene av de respektive atskillelses
nivåene, herunder opplysninger om den insol
venslovgivning som gjelder i de berørte
jurisdiksjonene.
En sentral motpart skal ha bruksrett knyttet til
de marginene for eller de bidragene til mislig
holdsfondene som samles inn gjennom en
avtale om finansiell sikkerhet, i henhold til
artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i europaparlamentsog rådsdirektiv 2002/47/EF av 6. juni 2002 om
avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse31, for
utsatt at bruk av en slik sikkerhetsstillelse er
fastsatt i reglene for virksomheten. Clearing
medlemmet skal skriftlig bekrefte at den godtar reglene for virksomheten. Den sentrale
motparten skal offentliggjøre bruksretten, som
skal utøves i samsvar med artikkel 47.
EFT L 168 av 27.6.2002, s. 43.
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9. Kravet om å kunne skille mellom eiendeler og
posisjoner på den sentrale motpartens kontoer
er oppfylt dersom
a) eiendelene og posisjonene registreres på
atskilte kontoer,
b) avregning av posisjoner som er registrert
på forskjellige kontoer, hindres,
c) de eiendelene som dekker de posisjonene
som er registrert på en konto, ikke ekspo
neres for tap i forbindelse med posisjoner
registrert på en annen konto.
10. En henvisning til eiendeler forstås som en hen
visning til en sikkerhet som innehas for å
dekke posisjoner, og omfatter retten til over
føring av eiendeler som er likeverdige med
denne sikkerheten, eller inntektene fra realise
ring av en sikkerhet, men omfatter ikke bidrag
til misligholdsfond.

2.

3.
4.

Kapittel 3
Tilsynskrav
Artikkel 40
Eksponeringsstyring
En sentral motpart skal så nær sanntid som mulig
måle og vurdere sin likviditet og kredittekspone
ring overfor det enkelte clearingmedlemmet og
eventuelt overfor en annen sentral motpart som
den har inngått en samvirkingsavtale med. En
sentral motpart skal raskt ha tilgang på ikke-dis
kriminerende grunnlag til relevante kilder for
prisfastsettelse for å kunne måle sine eksponerin
ger på en effektiv måte. Dette skal gjøres til en
rimelig kostnad.
Artikkel 41
Marginkrav
1. For å begrense sin kreditteksponering skal en
sentral motpart anvende, kreve og inndrive
marginer fra sine clearingmedlemmer og
eventuelt fra de sentrale motpartene som den
har samvirkingsavtale med. Slike marginer
skal være tilstrekkelige til å dekke eventuelle
eksponeringer som den sentrale motparten
regner med vil forekomme inntil de tilsva
rende posisjonene avvikles. De skal også være
tilstrekkelige til å dekke tap som følger av
minst 99 % av eksponeringsbevegelsene innen
for et passende tidsrom, og skal sikre at en
sentral motpart minst daglig stiller full sikker
het for sine eksponeringer overfor alle sine
clearingmedlemmer og eventuelt overfor sen
trale motparter som den har samvirkingsavtale

5.

med. En sentral motpart skal regelmessig
overvåke og ved behov endre nivået på sine
mariner slik at de gjenspeiler gjeldende mar
kedsvilkår, idet det tas hensyn til eventuelle
prosykliske virkninger av slike endringer.
Ved fastsettelse av marginkrav skal en sentral
motpart anvende modeller og parametrer som
tar høyde for risikoprofilen til de clearede pro
duktene og intervallet mellom inndrivinger av
marginer, markedslikviditet og mulige
endringer i transaksjonens løpetid. Modellene
og parametrene skal godkjennes av vedkom
mende myndighet og være gjenstand for en
uttalelse i samsvar med artikkel 19.
En sentral motpart skal kreve og inndrive mar
giner i løpet av dagen, i det minste når for
håndsfastsatte grenseverdier overskrides.
En sentral motpart skal kreve og inndrive mar
giner som er tilstrekkelige til å dekke den risi
koen som følger av de posisjonene som er
registrert på hver konto i samsvar med artik
kel 39 med hensyn til særlige finansielle
instrumenter. En sentral motpart kan beregne
marginer med hensyn til en portefølje av finan
sielle instrumenter, forutsatt at den metoden
som brukes, er forsiktig og solid.
For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA etter samråd med EBA og
ESSB utarbeide utkast til tekniske regule
ringsstandarder med nærmere opplysninger
for forskjellige klasser av finansielle instru
menter om en passende prosentsats og tidsho
risont i henhold til nr. 1 for avviklingsperioden
og beregningen av historisk volatilitet, idet det
tas hensyn til målet om å begrense de prosy
kliske virkningene samt reglene for hvordan
beregning av porteføljemarginer som omhand
let i nr. 4 kan gjennomføres.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikkel 42
Misligholdsfond
1. For ytterligere å begrense sin kredittekspone
ring overfor clearingmedlemmer skal en sen
tral motpart ha et forhåndsfinansiert
misligholdsfond for å dekke tap som oversti
ger de tapene som skal dekkes av marginkra
vene fastsatt i artikkel 41, som følge av et eller
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2.

3.

4.
5.

flere clearingmedlemmers mislighold, herunder innledning av solvensbehandling.
Den sentrale motparten skal fastsette et
minstebeløp som størrelsen på misligholdsfon
det ikke under noen omstendighet må falle
under.
En sentral motpart skal fastsette det laveste
bidraget til misligholdsfondet og kriteriene for
å beregne de enkelte clearingmedlemmenes
bidrag. Bidragene skal stå i forhold til det
enkelte clearingmedlemmets eksponering.
Misligholdsfondet skal minst gi den sentrale
motparten mulighet til under ekstreme, men
mulige markedsvilkår å tåle at det clearing
medlemmet som den sentrale motparten har
de største eksponeringene overfor, mislighol
der, eller at det nest største eller tredje største
medlemmet gjør det, dersom summen av
deres eksponeringer er større. En sentral motpart skal utarbeide scenarioer med ekstreme,
men mulige markedsvilkår. Scenarioene skal
omfatte de mest volatile periodene som har
forekommet på de markedene der den sen
trale motparten leverer sine tjenester, og en
rekke framtidige scenarioer. De skal ta hensyn
til plutselige salg av økonomiske midler og
rask reduksjon i markedslikviditeten.
En sentral motpart kan opprette flere enn ett
misligholdsfond for de forskjellige klassene av
instrumenter som den clearer.
For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA i nært samarbeid med
ESSB og etter samråd med EBA utarbeide
utkast til tekniske reguleringsstandarder med
nærmere opplysninger om rammen for å defi
nere de ekstreme, men mulige markedsvilkå
rene omhandlet i nr. 3 som skal ligge til grunn
når størrelsen på misligholdsfondet og andre
økonomiske midler skal fastsettes som
omhandlet i artikkel 43.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikkel 43
Andre økonomiske midler
1. En sentral motpart skal ha til rådighet tilstrek
kelige forhåndsfinansierte økonomiske midler
til å dekke mulige tap som overstiger tapene
som skal dekkes av marginkravene fastsatt i

artikkel 41 og misligholdsfondet omhandlet i
artikkel 42. Slike forhåndsfinansierte økono
miske midler skal omfatte egne midler som
avsettes av den sentrale motparten, være fritt
tilgjengelige for den sentrale motparten og
skal ikke brukes til å dekke kapitalkravet i
henhold til artikkel 16.
2. Misligholdsfondet omhandlet i artikkel 42 og
de andre finansielle midlene som er nevnt i nr.
1 i denne artikkel, skal til enhver tid sette den
sentrale motparten i stand til å tåle at minst de
to clearingmedlemmene som den har størst
eksponering overfor, misligholder under
ekstreme, men mulige markedsvilkår.
3. En sentral motpart kan kreve at clearingmed
lemmer som ikke misligholder, stiller ytterli
gere midler til rådighet i tilfelle av mislighold
hos et annet clearingmedlem. En sentral motparts clearingmedlemmer skal ha begrenset
eksponering overfor den sentrale motparten.
Artikkel 44
Kontroller av likviditetsrisiko
1. En sentral motpart skal til enhver tid ha til
gang til tilstrekkelig likviditet for å kunne
utføre sine tjenester og utøve sin virksomhet.
Den skal derfor sikre nødvendige kreditter
eller lignende ordninger for å kunne dekke
sine likviditetsbehov i tilfelle de økonomiske
midlene den har til rådighet ikke er umiddel
bart
tilgjengelige.
Et
clearingmedlem,
medlemmets morforetak eller datterforetak
skal til sammen ikke svare for mer enn 25 % av
de kredittene den sentrale motparten har
behov for.
En sentral motpart skal daglig måle sitt
potensielle likviditetsbehov. Den skal ta hensyn til den likviditetsrisiko som oppstår dersom
minst de to clearingmedlemmene som den har
størst eksponering overfor, misligholder.
2. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA etter samråd med berørte
myndigheter og ESSB-medlemmene utarbeide
utkast til tekniske reguleringsstandarder med
nærmere opplysninger om rammen for hånd
tering av den kredittrisiko som den sentrale
motparten skal kunne tåle i samsvar med nr. 1.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.

2015–2016

Prop. 100 S

379

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Artikkel 45
Kaskadeprinsippet ved mislighold
1. En sentral motpart skal bruke de marginene
som et misligholdende clearingmedlem har
innbetalt, før andre økonomiske midler tas i
bruk.
2. Dersom de marginene som er innbetalt av det
misligholdende clearingmedlemmet, ikke er
tilstrekkelige til å dekke den sentrale motpar
tens tap, skal den sentrale motparten bruke
det misligholdende medlemmets bidrag til
misligholdsfondet for å dekke disse tapene.
3. En sentral motpart skal bruke bidragene til
misligholdsfondet fra ikke-misligholdende cle
aringmedlemmer og andre økonomiske mid
ler som er omhandlet i artikkel 43 nr. 1, bare
dersom bidragene fra det misligholdende
medlemmet er uttømt.
4. En sentral motpart skal bruke avsatte egne
midler før den bruker bidragene til mislig
holdsfondet fra ikke-misligholdende medlem
mer. En sentral motpart skal ikke bruke de
marginene som ikke-misligholdende clearing
medlemmer har innbetalt, for å dekke tap som
følger av et annet medlems mislighold.
5. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA etter samråd med berørte
vedkommende myndigheter og ESSB-med
lemmene utarbeide utkast til tekniske regule
ringsstandarder med nærmere opplysninger
om metoden for å beregne og opprettholde
nivået på den sentrale motpartens egne midler
som skal brukes i samsvar med nr. 4.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 46
Krav til sikkerhet
1. En sentral motpart skal godta svært likvid sik
kerhet med minimal kreditt- og markedsrisiko
for å dekke sin innledende og fortløpende
eksponering overfor sine clearingmedlemmer.
For ikke-finansielle motparter kan en sentral
motpart godta bankgarantier, idet den tar hensyn til slike garantier ved beregning av sin
eksponering overfor en bank som er et clea
ringmedlem. Den skal foreta passende risi
kofradrag som gjenspeiler muligheten for at

verdien faller i tidsrommet mellom den
seneste verdireguleringen av eiendelene og
det tidspunktet da de med rimelighet kan for
ventes å være realisert. Den skal ta hensyn til
den likviditetsrisikoen som følger av en mar
kedsdeltakers mislighold, og den konsentra
sjonsrisikoen for visse eiendeler som kan bli
resultatet av fastsettelse av en akseptabel sik
kerhet og relevante risikofradrag.
2. En sentral motpart kan, når det er hensikts
messig og med tilstrekkelig forsiktighet, godta
derivatkontraktens underliggende eiendeler
eller det finansielle instrumentet som den sen
trale motpartens eksponering utgår fra, som
sikkerhet for å dekke sine marginkrav.
3. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA etter samråd med EBA,
ESRB og ESSB utarbeide utkast til tekniske
reguleringsstandarder med nærmere opplys
ninger om
a) hvilken type sikkerhet som kan anses for å
være svært likvid, som kontanter, gull,
statsobligasjoner og foretaksobligasjoner
av høy kvalitet og obligasjoner med for
trinnsrett,
b) de risikofradragene som er omhandlet i nr.
1, og
c) vilkårene for at garantier fra forretnings
banker skal kunne godtas som sikkerhet i
henhold til nr. 1.
ESMA skal framlegge disse utkastene til tek
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen
innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 47
Retningslinjer for investeringer
1. En sentral motpart skal investere sine økono
miske midler bare i kontanter eller svært lik
vide finansielle instrumenter med ubetydelig
markeds- og kredittrisiko. En sentral motparts
investeringer skal kunne realiseres raskt og
med ubetydelig innvirkning på prisen.
2. Kapitalbeløpet, herunder en sentral motparts
opptjente egenkapital og reserver, som ikke er
investert i samsvar med nr. 1, skal ikke tas i
betraktning med hensyn til anvendelsen av
artikkel 16 nr. 2 og artikkel 45 nr. 4.
3. Finansielle instrumenter som innbetales som
marginer eller som bidrag til misligholdsfond,
skal, dersom de er tilgjengelige, deponeres
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4.

5.

6.

7.

8.

hos operatører av oppgjørssystemer for verdi
papirer som sikrer fullstendig vern av disse
finansielle instrumentene. Alternativt kan
andre svært sikre ordninger med godkjente
finansinstitusjoner brukes.
En sentral motparts kontantinnskudd skal skje
gjennom svært sikre ordninger med godkjente
finansinstitusjoner eller alternativt ved bruk av
sentralbankenes faste innskuddsordninger
eller andre sammenlignbare ordninger i regi
av sentralbankene.
Når en sentral motpart deponerer eiendeler
hos en tredjemann, skal den sikre at eiendeler
som tilhører clearingmedlemmene, kan identi
fiseres atskilt fra eiendeler som tilhører den
sentrale motparten, og fra eiendeler som tilhø
rer nevnte tredjemann, ved hjelp av kontoer
med forskjellige navn i tredjemanns regnska
per, eller tilsvarende tiltak som gir samme
vern. En sentral motpart skal ved behov raskt
kunne få tilgang til de finansielle instrumen
tene.
En sentral motpart skal ikke investere sin kapi
tal eller beløp knyttet til kravene fastsatt i artik
kel 41, 42, 43 eller 44 i sine egne eller sitt mor
eller datterforetaks verdipapirer.
Når en sentral motpart treffer beslutning om å
investere, skal den ta hensyn til sin samlede
risikoeksponering overfor enkeltdebitorer og
sikre at dens samlede risikoeksponering overfor enhver enkeltdebitor holder seg innenfor
rimelige konsentrasjonsgrenser.
For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA etter samråd med EBA og
ESSB utarbeide utkast til tekniske regule
ringsstandarder med nærmere opplysninger
om hvilke finansielle instrumenter som kan
anses som svært likvide, og som er forbundet
med ubetydelig kreditt- og markedsrisiko som
omhandlet i nr. 1, de svært sikre ordningene
omhandlet i nr. 3 og 4, og konsentrasjonsgren
sene omhandlet i nr. 7.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikkel 48
Framgangsmåter ved mislighold
1. En sentral motpart skal ha detaljerte fram
gangsmåter som skal følges dersom et clea

2.

3.

4.

5.

ringmedlem ikke oppfyller en sentral motparts
krav til deltaking fastsatt i artikkel 37 innen
fristen og etter de framgangsmåtene som den
sentrale motparten har fastsatt. Den sentrale
motparten skal fastsette i detalj hvilke fram
gangsmåter som skal følges dersom et clea
ringmedlems mislighold ikke bekjentgjøres av
den sentrale motparten. Disse framgangs
måtene skal hvert år gjennomgås på nytt.
En sentral motpart skal omgående treffe tiltak
for å begrense tap og likviditetspress som
følge av mislighold og skal sikre at avviklingen
av et clearingmedlems posisjoner ikke forstyr
rer dens transaksjoner eller utsetter ikke-mis
ligholdende medlemmer for tap som de ikke
kunne forutse eller kontrollere.
Dersom en sentral motpart anser at clearing
medlemmet ikke vil være i stand til å oppfylle
sine framtidige forpliktelser, skal den umiddel
bart underrette vedkommende myndighet før
framgangsmåten ved mislighold bekjentgjøres
eller innledes. Vedkommende myndighet skal
omgående underrette ESMA, de berørte
ESSB-medlemmene og den myndighet som
har ansvar for tilsynet med det misligholdende
clearingmedlemmet.
En sentral motpart skal kontrollere at dens
framgangsmåter ved mislighold kan gjennom
føres. Den skal treffe alle rimelige tiltak for å
sikre at den har rettslig myndighet til å avvikle
det misligholdende clearingmedlemmets egne
posisjoner og overføre eller realisere posisjo
nene til den misligholdende medlemmets kun
der.
Dersom eiendeler og posisjoner er oppført i en
sentral motparts registre og kontoer med hen
visning til at de innehas for et misligholdende
clearingmedlems kunder i samsvar med artik
kel 39 nr. 2, skal den sentrale motparten minst
ved avtale forplikte seg til å innlede fram
gangsmåtene for overføring av eiendeler og
posisjoner som innehas av det misligholdende
clearingmedlemmet for kundenes regning, til
et annen clearingmedlem utpekt av alle disse
kundene, på deres anmodning og med det mis
ligholdende medlemmets samtykke. Det
andre clearingmedlemmet skal være forplik
tet til å godta disse eiendelene og posisjonene
bare dersom den tidligere har inngått en avtale
med kundene der den forplikter seg til dette.
Dersom overføringen til det andre clearing
medlemmet av en eller annen grunn ikke har
funnet sted innen en frist som er fastsatt på for
hånd i den sentrale motpartens regler for virk
somheten, kan den sentrale motparten treffe
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alle tiltak som er tillatt i henhold til dens regler
for virksomheten, for aktivt å håndtere sin
risiko i forbindelse med disse posisjonene,
herunder avvikling av de eiendelene og posi
sjonene som det misligholdende clearing
medlemmet innehar for sine kunders regning.
6. Dersom eiendeler og posisjoner er oppført i en
sentral motparts registre og kontoer med hen
visning til at de innehas for et misligholdende
clearingmedlems kunde i samsvar med artik
kel 39 nr. 3, skal den sentrale motparten minst
ved avtale forplikte seg til å innlede fram
gangsmåtene for overføring av eiendeler og
posisjoner som innehas av det misligholdende
clearingmedlemmet for kundenes regning, til
et annet medlem utpekt av kunden, på kun
dens anmodning og med den misligholdende
medlemmets samtykke. Det andre clearing
medlemmet skal være forpliktet til å godta
disse eiendelene og posisjonene bare dersom
det tidligere har inngått en avtale med kunden
der det forplikter seg til dette. Dersom overfø
ringen til det andre clearingmedlemmet av en
eller annen grunn ikke har funnet sted innen
en frist som er fastsatt på forhånd i den sen
trale motpartens regler for virksomheten, kan
den sentrale motparten treffe alle tiltak som er
tillatt i henhold til dens regler for virksomhe
ten, for aktivt å håndtere sin risiko i forbin
delse med disse posisjonene, herunder
avvikling av de eiendelene og posisjonene som
det misligholdende clearingmedlemmet inne
har for kundens regning.
7. Kunders sikkerheter skal, dersom de er atskilt
i samsvar med artikkel 39 nr. 2 og 3, brukes
bare til å dekke posisjoner som innehas for
deres regning. Et eventuelt restbeløp som den
sentrale motparten skylder etter at den har
gjennomført clearingmedlemmets framgangs
måte ved mislighold, skal straks gis tilbake til
disse kundene når den sentrale motparten har
kjennskap til dem eller, dersom den sentrale
motparten ikke har kjennskap til dem, til clea
ringmedlemmet for dets kunders regning.
Artikkel 49
Ny gjennomgåelse av modeller, stresstesting og
etterkontroll
1. En sentral motpart skal regelmessig gjen
nomgå de modellene og parametrene den har
innført på nytt for å beregne sine marginkrav,
bidrag til misligholdsfondene, krav til sikker
het og andre risikohåndteringsordninger. Den
skal utsette modellene for strenge og hyppige

stresstester for å vurdere deres motstandsdyk
tighet under ekstreme, men mulige markeds
vilkår og utføre etterkontroll for å vurdere den
anvendte metodens pålitelighet. Den sentrale
motparten skal innhente en uavhengig god
kjenning, underrette sin vedkommende myn
dighet og ESMA om resultatene av de testene
som er foretatt, og få deres godkjenning før
modellene og parametrene endres vesentlig.
Kollegiet omhandlet i artikkel 19 skal avgi
en uttalelse om de vedtatte modellene og para
metrene og alle vesentlige endringer av dem.
ESMA skal sørge for at opplysninger om
resultatene av stresstestene formidles til de
europeiske tilsynsmyndighetene, slik at de kan
vurdere finansforetaks eksponering overfor
sentrale motparters mislighold.
2. En sentral motpart skal regelmessig kontrol
lere de viktigste sidene ved sine framgangsmå
ter ved mislighold og treffe alle rimelige tiltak
for å sikre at alle clearingmedlemmene forstår
dem og har egnede ordninger for å håndtere
mislighold.
3. En sentral motpart skal offentliggjøre nøkkel
opplysninger om sin risikohåndteringsmodell
og de forutsetningene som er lagt til grunn for
de stresstestene som er omhandlet i nr. 1.
4. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA etter samråd med EBA,
andre berørte vedkommende myndigheter og
ESSB-medlemmene utarbeide utkast til tek
niske reguleringsstandarder med nærmere
opplysninger om
a) hvilken type tester som skal gjennomføres
for forskjellige klasser av finansielle instru
menter og porteføljer,
b) clearingmedlemmenes og andre parters
deltaking i testene,
c) testenes hyppighet,
d) testenes tidshorisont,
e) nøkkelopplysningene omhandlet i nr. 3.
ESMA skal framlegge disse utkastene til tek
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen
innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 50
Oppgjør
1. En sentral motpart skal, dersom det er prak
tisk og mulig, bruke sentralbankmidler til å
gjøre opp sine transaksjoner. Dersom sentral
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bankmidler ikke brukes, skal det treffes tiltak
for strengt å begrense kontantoppgjørsrisiko.
2. En sentral motpart skal klart angi sine forplik
telser med hensyn til levering av finansielle
instrumenter, herunder om den er forpliktet til
å levere eller motta et finansielt instrument
eller om den dekker deltakeres tap i forbin
delse med leveringen.
3. Dersom en sentral motpart er forpliktet til å
levere eller motta finansielle instrumenter,
skal den fjerne hovedrisikoen ved så langt som
mulig å bruke ordninger for levering mot betaling.
Avdeling V
Samvirkingsavtaler
Artikkel 51
Samvirkingsavtaler
1. En sentral motpart kan inngå en samvirkingsav
tale med en annen sentral motpart dersom kra
vene fastsatt i artikkel 52, 53 og 54 er oppfylt.
2. Når en sentral motpart inngår en samvirkings
avtale med en annen sentral motpart for å
levere tjenester til en bestemt handelsplass,
skal den sentrale motparten ha tilgang på ikke
diskriminerende grunnlag både til de dataene
den trenger fra handelsplassen for å kunne
utøve sine funksjoner, forutsatt at den sentrale
motparten oppfyller handelsplassens drifts
messige og tekniske krav, og til det relevante
oppgjørssystemet.
3. Muligheten til å inngå en samvirkingsavtale
eller få tilgang til en opplysningskilde eller et
oppgjørssystem som omhandlet i nr. 1 og 2,
skal indirekte eller direkte avvises eller
begrenses bare for å kontrollere eventuelle
risikoer som følge av en slik ordning eller til
gang.
Artikkel 52
Risikohåndtering
1. Sentrale motparter som inngår en sam
virkingsavtale, skal
a) innføre egnede strategier, framgangsmåter
og systemer for effektivt å kartlegge, over
våke og håndtere risikoer som følger av
avtalen, slik at de kan oppfylle sine forplik
telser til rett tid,
b) bli enige om sine respektive rettigheter og
forpliktelser, herunder hvilket regelverk
som får anvendelse på deres forbindelser,

c) kartlegge, overvåke og effektivt håndtere
kreditt- og likviditetsrisiko slik at mislig
hold hos en sentral motparts clearingmed
lem ikke påvirker en sentral motpart som
den har samvirkingsavtale med,
d) kartlegge, overvåke og ta i betraktning
eventuelle innbyrdes avhengighetsforhold
og korrelasjoner som følge av en samvir
kingsavtale, som kan påvirke kreditt- og lik
viditetsrisikoer i forbindelse med konsen
trasjoner av clearingmedlemmer og sam
menførte økonomiske midler.
Med hensyn til første ledd bokstav b) skal sen
trale motparter anvende samme regler for tids
punktet for innlegging av overføringsordrer i
sine respektive systemer og for tidspunktet da
de ikke kan tilbakekalles som fastsatt i direktiv
98/26/EF, dersom det er relevant.
Med hensyn til første ledd bokstavc) skal
avtalens bestemmelser angi hvordan følgene
av mislighold skal håndteres når en av de sen
trale motpartene som en samvirkingsavtale er
inngått med, gjør seg skyldig i mislighold.
Med hensyn til første ledd bokstav d) skal
sentrale motparter ha solid kontroll med gjen
bruk av clearingmedlemmers sikkerhet i henhold til avtalen dersom deres vedkommende
myndigheter tillater det. I avtalen skal det
angis hvordan disse risikoene er håndtert, idet
det tas hensyn til tilstrekkelig dekning og
behovet for å begrense smittevirkninger.
2. Dersom de sentrale motpartene anvender for
skjellige risikohåndteringsmodeller for å dekke
sin eksponering overfor sine clearingmedlem
mer eller sin innbyrdes eksponering, skal de
sentrale motpartene kartlegge disse forskjel
lene, vurdere hvilke risikoer de kan gi opphav
til og treffe tiltak, herunder sikre ytterligere
økonomiske midler, for å begrense virkningene
på samvirkingsavtalen og de mulige virknin
gene med hensyn til smitterisiko, og sikre at
disse forskjellene ikke påvirker den enkelte
sentrale motparts evne til å håndtere virknin
gene av et clearingmedlems mislighold.
3. Eventuelle kostnader forbundet med nr. 1 og 2
skal belastes den sentrale motparten som har
anmodet om samvirking eller tilgang, med
mindre partene har avtalt noe annet.
Artikkel 53
Marginstillelse blant sentrale motparter
1. En sentral motpart skal skille eiendeler og
posisjoner som innehas på vegne av sentrale

2015–2016

Prop. 100 S

383

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

2.

3.

4.

5.

motparter som den har inngått en sam
virkingsavtale med.
Dersom en sentral motpart som inngår en sam
virkingsavtale med en annen sentral motpart,
gir bare bunnsikkerhet til denne motparten i
henhold til en avtale om finansiell sikkerhets
stillelse, skal den mottakende sentrale motpar
ten ikke ha bruksrett til de marginene som den
andre sentrale motparten har gitt.
Sikkerhet i form av finansielle instrumenter
skal deponeres hos operatører av oppgjørs
systemer for verdipapirer som er meldt i henhold til direktiv 98/26/EF.
De eiendelene som er omhandlet i nr. 1 og 2,
skal være tilgjengelige for den mottakende
sentrale motparten bare i tilfelle av mislighold
hos den sentrale motparten som har stilt sik
kerheten innenfor rammen av en samvirkings
avtale.
I tilfelle av mislighold hos den sentrale motpar
ten som har mottatt sikkerheten innenfor rammen av samvirkingsavtalen, skal sikkerheten
omhandlet i nr. 1 og 2 snarest gis tilbake til
den sentrale motparten som stilte den.

Artikkel 54
Godkjenning av samvirkingsavtaler
1. En samvirkingsavtale skal godkjennes på for
hånd av de berørte sentrale motpartenes ved
kommende myndigheter. Framgangsmåten i
artikkel 17 får anvendelse.
2. Vedkommende myndigheter skal godkjenne
en samvirkingsavtale bare dersom de berørte
sentrale motpartene har tillatelse til å cleare i
henhold til artikkel 17, er anerkjent i henhold
til artikkel 25 eller har tillatelse i henhold til en
allerede eksisterende nasjonal tillatelsesord
ning for et tidsrom på minst tre år, dersom kra
vene fastsatt i artikkel 52 er oppfylt og de
tekniske vilkårene for clearing av transaksjo
ner i henhold til avtalen er egnet til å sikre at
finansmarkedene virker på en smidig og ord
net måte og avtalen ikke hindrer effektivt til
syn.
3. Dersom en vedkommende myndighet anser at
kravene fastsatt i nr. 2 ikke er oppfylt, skal den
gi en skriftlig redegjørelse for sine risikovur
deringer til de andre vedkommende myndig
heter og de berørte sentrale motpartene. Den
skal også underrette ESMA, som skal avgi en
uttalelse om hvorvidt risikovurderingene kan
legges til grunn for å nekte godkjenning av
samvirkingsavtalen. ESMAs uttalelse skal gjø
res tilgjengelig for alle berørte sentrale mot-

parter. Dersom ESMAs uttalelse avviker fra
den berørte vedkommende myndighets vurde
ring, skal vedkommende myndighet vurdere
sitt standpunkt på nytt, idet den tar hensyn til
ESMAs uttalelse.
4. Innen 31. desember 2012 skal ESMA utar
beide retningslinjer eller anbefalinger for kon
sekvente,
effektive
og
formålstjenlige
vurderinger av samvirkingsavtaler etter fram
gangsmåten fastsatt i artikkel 16 i forordning
(EU) nr. 1095/2010.
ESMA skal utarbeide utkast til disse ret
ningslinjene og anbefalingene etter samråd
med ESSB-medlemmene.
Avdeling VI
Registrering av og tilsyn med
transaksjonsregistre
Kapittel 1
Vilkår og framgangsmåter for registrering av et
transaksjonsregister
Artikkel 55
Registrering av et transaksjonsregister
1. Med hensyn til artikkel9 skal et transaksjons
register registreres hos ESMA.
2. For å kunne bli registrert i henhold til denne
artikkel skal et transaksjonsregister være en
juridisk person etablert i Unionen og oppfylle
kravene fastsatt i avdeling VII.
3. Registreringen av et transaksjonsregister skal
gjelde for hele Unionen.
4. Et registrert transaksjonsregister skal til
enhver tid oppfylle vilkårene for registrering.
Et transaksjonsregister skal uten unødig opphold underrette ESMA om eventuelle vesent
lige endringer i vilkårene for registreringen.
Artikkel 56
Søknad om registrering
1. Et transaksjonsregister skal inngi søknad om
registrering til ESMA.
2. Innen 20 virkedager etter mottak av søknaden
skal ESMA vurdere om søknaden er fullsten
dig.
Dersom søknaden ikke er fullstendig, skal
ESMA fastsette en frist for når transaksjonsre
gisteret skal framlegge ytterligere opplysnin
ger.
Når ESMA har fastslått at søknaden er full
stendig, skal den underrette transaksjonsregis
teret om dette.
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3. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tek
niske reguleringsstandarder med nærmere
opplysninger om den søknaden om registre
ring som er nevnt i nr. 1.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.
4. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av
nr. 1 og 2 skal ESMA utarbeide utkast til tek
niske gjennomføringsstandarder som fastset
ter formatet for de opplysningene og den
informasjonen som skal oppbevares.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 30.september 2012.
Kommisjonen gis myndighet til å vedta de
tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i
første ledd i samsvar med artikkel 15 i forord
ning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 57
Underretning av og samråd med vedkommende
myndigheter før registreringen
1. Dersom et transaksjonsregister som søker om
registrering, er en enhet som er godkjent eller
registrert av en vedkommende myndighet i
den medlemsstat der den er etablert, skal
ESMA uten unødig opphold underrette og råd
spørre denne vedkommende myndighet før
transaksjonsregisteret registreres.
2. ESMA og den berørte vedkommende myndig
het skal utveksle opplysninger som er nødven
dige for registrering av transaksjonsregisteret,
og for tilsynet med at enheten overholder vil
kårene for registrering eller tillatelse i den
medlemsstat der den er etablert.
Artikkel 58
Behandling av søknaden
1. ESMA skal innen 40 virkedager fra underret
ningen nevnt i artikkel 56 nr. 2 tredje ledd
behandle søknaden om registrering på grunn
lag av transaksjonsregisterets oppfyllelse av
kravene i artikkel 78-81, og skal vedta en full
stendig begrunnet beslutning om registrering
eller om å avslå registrering.
2. ESMAs beslutning i henhold til nr. 1 får virk
ning den femte dag etter at den ble vedtatt.

Artikkel 59
Underretning om ESMAs beslutninger om
registrering
1. Dersom ESMA vedtar en beslutning om regis
trering, avslag eller tilbakekalling av en regis
trering, skal ESMA innen fem virkedager
underrette transaksjonsregisteret om dette
med en fullstendig begrunnelse for beslutnin
gen.
ESMA skal uten unødig opphold under
rette den berørte vedkommende myndighet
omhandlet i artikkel 57 nr. 1 om sin beslutning.
2. ESMA skal underrette Kommisjonen om alle
beslutninger som treffes i samsvar med nr. 1.
3. ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre en
liste over transaksjonsregistre som er regis
trert i samsvar med denne forordning. Listen
skal ajourføres innen fem virkedager etter ved
takelsen av en beslutning i henhold til nr. 1.
Artikkel 60
Utøvelse av den myndighet som er omhandlet i
artikkel 61-63
Den myndighet som i henhold til artikkel 61-63 er
gitt ESMA, en tjenestemann eller en annen person
med fullmakt fra ESMA, skal ikke anvendes til å
kreve offentliggjøring av opplysninger eller doku
menter som er underlagt taushetsplikt.
Artikkel 61
Anmodning om opplysninger
1. ESMA kan ved en enkel anmodning eller ved
en beslutning kreve at transaksjonsregistre og
tilknyttet tredjemann som transaksjonsregis
tre har utkontraktert driftsfunksjoner eller 
virksomhet til, skal gi alle de opplysningene
som er nødvendige for at ESMA skal kunne
utføre sine oppgaver i henhold til denne for
ordning.
2. Når ESMA sender en enkel anmodning om
opplysninger i henhold til nr. 1, skal ESMA
a) vise til denne artikkel som rettslig grunnlag
for sin anmodning,
b) angi formålet med anmodningen,
c) angi nærmere hvilke opplysninger som
kreves,
d) fastsette en frist for når opplysningene skal
gis,
e) underrette den personen som anmodes om
opplysningene, om at vedkommende ikke
er forpliktet til å gi opplysningene, men at
de opplysningene som gis frivillig som svar
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på anmodningen, ikke må være uriktige
eller villedende, og
f) angi det overtredelsesgebyret som er fast
satt i artikkel 65, sammenholdt med ved
legg I avdeling IV bokstav a), dersom sva
rene på spørsmålene er uriktige eller ville
dende.
3. Når ESMA ved en beslutning anmoder om
opplysninger i henhold til nr. 1, skal ESMA
a) vise til denne artikkel som rettslig grunnlag
for sin anmodning,
b) angi formålet med anmodningen,
c) angi nærmere hvilke opplysninger som kre
ves,
d) fastsette en frist for når opplysningene skal
gis,
e) angi de tvangsmulktene som er fastsatt i
artikkel 66, når de ønskede opplysningene
er ufullstendige,
f) angi det overtredelsesgebyret som er fast
satt i artikkel 65, sammenholdt med vedlegg
I avdeling IV bokstav a), dersom svarene på
spørsmålene er uriktige eller villedende, og
g) opplyse om retten til å anke beslutningen inn
for ESMAs klageinstans og til å bringe klage
over avgjørelsen inn for Den europeiske uni
ons domstol («Domstolen») i samsvar med
artikkel 60 og 61 i forordning (EU) nr. 1095/
2010.
4. De personene som er omhandlet i nr. 1, eller
deres representanter, og, når det gjelder juri
diske personer eller sammenslutninger som
ikke er juridiske personer, de personene som i
henhold til lov eller vedtekter har fullmakt til å
representere dem, skal gi de ønskede opplys
ningene. Advokater med behørig fullmakt kan
gi opplysningene på vegne av sine klienter. Kli
entene har det fulle ansvar dersom opplysnin
gene som gis, er ufullstendige, uriktige eller
villedende.
5. ESMA skal omgående oversende en kopi av
den enkle anmodningen eller av sin beslutning
til vedkommende myndighet i den medlems
stat der personene omhandlet i nr. 1 som er
berørt av anmodningen om opplysninger, er
bosatt eller etablert.
Artikkel 62
Generell gransking
1. For å utføre sine oppgaver i henhold til denne
forordning kan ESMA gjennomføre nødvendig
gransking av personene omhandlet i artikkel
61 nr. 1. For det formål skal tjenestemenn og
andre personer med fullmakt fra ESMA

a) undersøke alle registre, data, framgangs
måter og alt annet materiale som har betyd
ning for utførelsen av ESMAs oppgaver,
uansett hvilket medium de er lagret på,
b) ta eller skaffe bekreftede kopier av eller
utdrag fra slike registre, data, framgangs
måter og annet materiale,
c) innkalle personer som omhandlet i artikkel
61 nr. 1 og deres representanter eller perso
nale og be dem om muntlige eller skriftlige
forklaringer på forhold eller dokumenter
som berører gjenstanden for og formålet
med tilsynet, samt registrere svarene,
d) høre enhver fysisk eller juridisk person
som går med på å bli spurt, for å samle inn
opplysninger om gjenstanden for granskin
gen,
e) anmode om opplysninger om tele- og data
trafikk.
2. De tjenestemenn og andre personer som har
fullmakt fra ESMA til å utføre granskingen
nevnt i nr. 1, skal utøve sin myndighet mot
framvisning av en skriftlig tillatelse med nær
mere opplysninger om gjenstanden for og for
målet med granskingen. I tillatelsen skal det
også opplyses om tvangsmulktene omhandlet i
artikkel 66 som får anvendelse dersom de
registrene, dataene, framgangsmåtene eller
ethvert annet materiale som kreves, ikke skaf
fes til veie eller er ufullstendige, eller svarene
på spørsmål som er stilt til personene omhand
let i artikkel 61 nr. 1, ikke gis eller er ufullsten
dige, og de overtredelsesgebyrene som er
fastsatt i artikkel 65, sammenholdt med ved
legg I avdeling IV bokstav b), som får anven
delse dersom svarene på spørsmålene som er
stilt til personene omhandlet i artikkel 61 nr. 1,
er uriktige eller villedende.
3. Personene omhandlet i artikkel 61 nr. 1 skal
underkaste seg de granskingene som iverkset
tes på grunnlag av en beslutning truffet av
ESMA. Beslutningen skal angi granskingens
gjenstand og formål, de tvangsmulktene som
er fastsatt i artikkel 66, klageadgangen i henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010 samt
retten til å bringe beslutningen inn for Domstolen.
4. I god tid før granskingen foretas skal ESMA
underrette vedkommende myndighet i med
lemsstaten der granskingen skal gjennom
føres, om granskingen og om identiteten til de
personene som har fullmakt til å gjennomføre
den. Tjenestemenn hos vedkommende myn
dighet skal på anmodning fra ESMA bistå
disse personene med fullmakt med å utføre
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sine oppgaver. Tjenestemenn hos vedkom
mende myndighet kan også på anmodning
delta i granskingene.
5. Dersom en anmodning om opplysninger om
tele- eller datatrafikk i henhold til nr. 1 bokstav
e) krever tillatelse fra en rettsmyndighet i sam
svar med nasjonale regler, skal det søkes om
slik tillatelse. Det kan også søkes om slik tilla
telse som et forebyggende tiltak.
6. Når det søkes om tillatelse som nevnt i nr. 5,
skal den nasjonale rettsmyndighet kontrollere
om ESMAs beslutning er ekte og at de plan
lagte tvangsmidlene verken er vilkårlige eller
går for langt i forhold til gjenstanden for gran
skingene. Ved kontrollen av om tvangsmid
lene står i forhold til formålet, kan den
nasjonale rettsmyndighet be ESMA om nær
mere forklaringer, særlig om grunnene til
ESMAs mistanke om at denne forordning er
overtrådt samt hvor alvorlig den antatte over
tredelsen er og på hvilken måte den personen
som er gjenstand for tvangsmidlene, er inn
blandet. Den nasjonale rettsmyndighet skal
imidlertid ikke vurdere nødvendigheten av
granskingen på nytt eller kreve å få tilgang til
opplysningene i ESMAs saksmappe. Lovlighe
ten av ESMAs beslutning kan innklages bare
for Domstolen etter framgangsmåten fastsatt i
forordning (EU) nr. 1095/2010.

4.

5.

6.

Artikkel 63
Stedlig tilsyn
1. For å utføre sine oppgaver i henhold til denne
forordning kan ESMA gjennomføre alt nød
vendig stedlig tilsyn i ethvert forretningslokale
eller på ethvert areal som tilhører de juridiske
personene omhandlet i artikkel 61 nr. 1. Der
som det er nødvendig for å utføre tilsynet på
en riktig og effektiv måte, kan ESMA gjennom
føre stedlig tilsyn uten forvarsel.
2. Tjenestemenn og andre personer som ESMA
har gitt fullmakt til å utføre stedlig tilsyn, skal
ha tilgang til alle forretningslokaler eller area
ler som tilhører de juridiske personene som er
gjenstand for ESMAs beslutning om gran
sking, og skal ha all den myndighet som er
fastsatt i artikkel 62 nr. 1. De skal også ha myn
dighet til å forsegle alle forretningslokaler og
bøker eller registre i det tidsrom og i det
omfang det er nødvendig for tilsynet.
3. Tjenestemenn og andre personer som har full
makt fra ESMA til å utføre stedlig tilsyn, skal
utøve sin myndighet mot framvisning av en
skriftlig tillatelse med nærmere opplysninger

7.

8.

9.

om gjenstanden for og formålet med tilsynet
og om tvangsmulktene omhandlet i artikkel 66
som får anvendelse dersom de berørte perso
nene ikke underkaster seg tilsynet. I god tid
før tilsynet skal Kommisjonen underrette ved
kommende myndighet i den medlemsstat der
tilsynet skal utføres.
De personene som er omhandlet i artikkel 61
nr. 1, skal underkaste seg det stedlige tilsynet
som ESMA har beordret ved beslutning.
Beslutningen skal angi tilsynets gjenstand og
formål, fastsette datoen da det skal innledes og
angi de tvangsmulktene som er fastsatt i artik
kel 66, klageadgangen i henhold til forordning
(EU) nr. 1095/2010 samt retten til å bringe
beslutningen inn for Domstolen. ESMA skal
treffe slike beslutninger etter å ha rådspurt
vedkommende myndighet i den medlemsstat
der tilsynet skal utføres.
Tjenestemenn fra og personer som har full
makt fra eller er utpekt av vedkommende myn
dighet i den medlemsstat der tilsynet skal
utføres, skal på anmodning fra ESMA aktivt
bistå tjenestemennene og andre personer som
har fullmakt fra Kommisjonen. For dette for
mål skal de ha den myndighet som er fastsatt i
nr. 2. Tjenestemenn hos vedkommende myn
dighet i den berørte medlemsstat kan på
anmodning også delta i det stedlige tilsynet.
ESMA kan også kreve at vedkommende
myndigheter på ESMAs vegne utfører særlige
granskingsoppgaver og stedlig tilsyn som fast
satt i denne artikkel og i artikkel 62 nr. 1. For
det formål skal vedkommende myndigheter ha
samme myndighet som ESMA, som fastsatt i
denne artikkel og i artikkel 62 nr. 1.
Når de tjenestemenn og andre medfølgende
personer som har fullmakt fra Kommisjonen,
fastslår at en person motsetter seg et tilsyn
som er pålagt i henhold til denne artikkel, skal
vedkommende myndighet i den berørte med
lemsstat yte den bistand som er nødvendig for
at de skal kunne gjennomføre det stedlige til
synet, og ved behov anmode om bistand fra
ordensmakten eller en tilsvarende myndighet.
Dersom det stedlige tilsynet som er fastsatt i
nr. 1, eller bistanden fastsatt i nr. 7 krever tilla
telse fra en rettsmyndighet i samsvar med
nasjonal lovgivning, skal det søkes om slik til
latelse. Det kan også søkes om slik tillatelse
som et forebyggende tiltak.
Når det søkes om tillatelse som nevnt i nr. 8,
skal den nasjonale rettsmyndighet kontrollere
om ESMAs beslutninger er ekte og at de plan
lagte tvangsmidlene verken er vilkårlige eller
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går for langt i forhold til gjenstanden for tilsy
net. Ved kontrollen av om tvangsmidlene står i
forhold til formålet, kan den nasjonale myndig
het be ESMA om nærmere forklaringer. En
slik anmodning om nærmere forklaringer kan
særlig gjelde grunnene til ESMAs mistanke
om at denne forordning er overtrådt samt hvor
alvorlig den antatte overtredelsen er og på
hvilken måte den personen som er gjenstand
for tvangsmidlene, er innblandet. Den nasjo
nale rettsmyndighet kan imidlertid ikke vur
dere nødvendigheten av kontrollen på nytt
eller kreve å få tilgang til opplysningene i
ESMAs saksmappe. Lovligheten av ESMAs
beslutning kan innklages bare for Domstolen
etter framgangsmåten fastsatt i forordning
(EU) nr. 1095/2010.

4.

5.

Artikkel 64
Saksbehandlingsregler for tilsynstiltak og
overtredelsesgebyrer
1. Dersom ESMA ved utførelsen av sine opp
gaver i henhold til denne forordning fastslår at
det er alvorlige indikasjoner på at det kan fore
ligge forhold som kan utgjøre en eller flere
overtredelser som omhandlet i vedlegg I, skal
ESMA utpeke en uavhengig gransker innenfor
ESMA som skal granske saken. Granskeren
skal ikke være innblandet eller ha vært direkte
eller indirekte innblandet i tilsynet med eller
registreringen av det berørte transaksjons
registeret og skal utføre sine oppgaver uavhen
gig av ESMA.
2. Granskeren skal granske alle påståtte overtre
delser, idet det tas hensyn til eventuelle
merknader fra personer som er gjenstand for
granskingene, og skal sende inn en fullstendig
saksmappe med resultatene til ESMA.
For å utføre sine oppgaver kan granskeren
utøve den myndighet til å anmode om opplys
ninger som er omhandlet i artikkel 61, og til å
utføre gransking og stedlig tilsyn i samsvar
med artikkel 62 og 63. Når granskeren utøver
denne myndighet, skal vedkommende over
holde artikkel 60.
Når granskeren utfører sine oppgaver, skal
vedkommende ha tilgang til alle dokumenter
og opplysninger som ESMA har samlet inn i
forbindelse med sin tilsynsvirksomhet.
3. Når granskingen er avsluttet, skal granskeren
før saksmappene med resultatene sendes inn
til ESMA, gi de personene som er gjenstand
for granskingen, mulighet til å bli hørt om de
forholdene som granskes. Granskeren skal

6.
7.

8.

bygge sine resultater bare på forhold som den
berørte person har hatt mulighet til å uttale
seg om.
De berørte personers rett til forsvar skal
sikres fullt ut under gransking i henhold til
denne artikkel.
Når granskeren sender inn saksmappen med
resultatene til ESMA, skal vedkommende
underrette de personene som er gjenstand for
granskingen, om dette. De personene som er
gjenstand for gransking, skal ha rett til innsyn
i saksmappen, med forbehold for andre perso
ners rettmessige interesse av å bevare sine for
retningshemmeligheter. Retten til innsyn i
saksmappen skal ikke omfatte fortrolige opp
lysninger som gjelder tredjemann.
ESMA skal på grunnlag av saksmappen med
granskerens resultater og dersom den berørte
personen anmoder om det, etter å ha hørt de
personene som er gjenstand for gransking i
samsvar med artikkel 67, avgjøre om en eller
flere av overtredelsene oppført i vedlegg I er
begått av de personene som har vært gjen
stand for gransking, og skal i så fall treffe et til
synstiltak i samsvar med artikkel 73 og ilegge
et overtredelsesgebyr i samsvar med
artikkel 65.
Granskeren skal ikke delta i ESMAs overveiel
ser eller på annen måte gripe inn i ESMAs
beslutningsprosess.
Kommisjonen skal vedta ytterligere saksbe
handlingsregler for utøvelse av myndighet til
å ilegge overtredelsesgebyrer eller tvangs
mulkter, herunder bestemmelser om rett til
forsvar, midlertidige bestemmelser og inndri
velse av overtredelsesgebyrer og tvangsmulk
ter, og skal vedta nærmere regler for
foreldelsesfristene for ilegging og håndhe
ving av sanksjoner.
Reglene omhandlet i første ledd skal vedtas
gjennom delegerte rettsakter i samsvar med
artikkel 82.
ESMA skal henvise saker til vedkommende
nasjonale myndigheter for straffeforfølging
dersom den ved utførelsen av sine oppgaver i
henhold til denne forordning fastslår at det er
alvorlige indikasjoner på at det kan foreligge
forhold som kan være straffbare. ESMA skal
dessuten avstå fra å ilegge overtredelsesgeby
rer eller tvangsmulkter dersom det allerede
foreligger en frifinnelse eller en fellende dom
for identiske forhold eller for forhold som i det
vesentlige er identiske, som er blitt rettskraf
tige som følge av en straffesak i henhold til
nasjonal lovgivning.
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Artikkel 65
Overtredelsesgebyrer
1. Dersom ESMA i samsvar med artikkel 64 nr.
5 fastslår at et transaksjonsregister forsettlig
eller uaktsomt har gjort seg skyldig i en av
overtredelsene som er oppført i vedlegg I,
skal den treffe beslutning om å ilegge et over
tredelsesgebyr i samsvar med nr. 2 i denne
artikkel.
Et transaksjonsregister skal anses for å ha
begått en overtredelse forsettlig dersom
ESMA oppdager objektive faktorer som viser
at transaksjonsregisteret eller dets øverste
ledelse med overlegg har begått overtredelsen.
2. Grunnbeløpene for de overtredelsesgebyrene
som er omhandlet i nr. 1, skal ligge innenfor
følgende grenser:
a) for de overtredelsene som er omhandlet i
vedlegg I avsnitt I bokstav c), i vedlegg I
avsnitt II bokstav c)-g) og i vedlegg I avsnitt
III bokstav a) og b), skal overtredelses
gebyrene være på minst 10 000 euro og
høyst 20 000 euro,
b) for de overtredelsene som er omhandlet i
vedlegg I avsnitt I bokstav a), b) og d)-h) og
i vedlegg I avsnitt II bokstav a), b) og h),
skal overtredelsesgebyrene være på minst
5000 euro og høyst 10000 euro.
Ved avgjørelse av om grunnbeløpet for over
tredelsesgebyrene bør ligge i den lavere,
midtre eller øvre delen av skalaen fastsatt i
første ledd, skal ESMA ta hensyn til det
berørte transaksjonsregisterets omsetning i
foregående regnskapsår. Grunnbeløpet skal
ligge i den lave enden av skalaen for transaks
jonsregistre med en årsomsetning på under
én million euro, i den midtre delen av skalaen
for transaksjonsregistre med en årsomsetning
på mellom én million og fem millioner euro og
i den øvre delen av skalaen for transaksjons
registre med en årsomsetning på over fem
millioner euro.
3. De grunnbeløpene som er fastsatt i nr. 2, skal
ved behov justeres, idet det tas hensyn til
skjerpende eller formildende omstendigheter i
samsvar med de relevante koeffisientene fast
satt i vedlegg II.
De relevante skjerpende koeffisientene
skal anvendes hver for seg på grunnbeløpet.
Dersom flere enn én skjerpende koeffisient får
anvendelse, skal forskjellen mellom grunnbe
løpet og det beløpet som følger av anvendelsen
av hver enkelt skjerpende koeffisient, legges til
grunnbeløpet.

De relevante formildende koeffisientene
skal anvendes hver for seg på grunnbeløpet.
Dersom flere enn én formildende koeffisient
får anvendelse, skal forskjellen mellom grunn
beløpet og det beløpet som følger av anvendel
sen av hver enkelt formildende koeffisient,
trekkes fra grunnbeløpet.
4. Uten hensyn til nr. 2 og 3 skal overtredelsesge
byret utgjøre høyst 20 % av det berørte transak
sjonsregisterets årsomsetning i foregående
regnskapsår, men dersom transaksjonsregis
teret direkte eller indirekte har hatt økono
misk fortjeneste på grunn av overtredelsen,
skal overtredelsesgebyret minst tilsvare denne
økonomiske fortjenesten.
Dersom en handling eller en unnlatelse fra
et transaksjonsregisters side utgjør flere enn
én av de overtredelsene som er oppført i ved
legg I, skal bare det høyeste overtredelses
gebyret beregnet i samsvar med nr. 2 og 3 i til
knytning til en av disse overtredelsene, anven
des.
Artikkel 66
Tvangsmulkter
1. ESMA skal treffe beslutning om at det skal
ilegges tvangsmulkter for å tvinge
a) et transaksjonsregister til å bringe en over
tredelse til opphør i samsvar med en beslut
ning i henhold til artikkel 73 nr. 1 bokstav
a), eller
b) en person som nevnt i artikkel 61 nr. 1
i) til å gi fullstendige opplysninger som er
blitt krevd ved beslutning i henhold til
artikkel 61,
ii) til å underkaste seg en gransking og
særlig til å framlegge fullstendige regis
tre, data, framgangsmåter eller ethvert
annet ønsket materiale samt utfylle og
korrigere andre opplysninger i forbin
delse med en gransking som er iverk
satt ved en beslutning i henhold til artik
kel 62, eller
iii) til å underkaste seg et stedlig tilsyn som
er pålagt ved beslutning i henhold til
artikkel 63.
2. En tvangsmulkt skal være virkningsfull og stå i
rimelig forhold til overtredelsen. Tvangsmulk
ten skal ilegges for hver dag med forsinkelse.
3. Uten hensyn til nr. 2 skal beløpet for tvangs
mulkten utgjøre 3 % av gjennomsnittlig daglig
omsetning i foregående regnskapsår eller, når
det gjelder fysiske personer, 2 % av gjennom
snittlig daglig inntekt i foregående kalenderår.
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Beløpet skal beregnes fra den dato som er
angitt i beslutningen om å ilegge tvangsmulk
ten.
4. En tvangsmulkt skal ilegges for et tidsrom på
høyst seks måneder etter at ESMA meddeler
sin beslutning. Etter utløpet av dette tidsrom
met skal ESMA gjennomgå tiltaket på nytt.
Artikkel 67
Høring av de berørte personer
1. Før ESMA treffer beslutning om overtredel
sesgebyr eller tvangsmulkt i henhold til artik
kel 65 og 66, skal den gi de personene saken
gjelder, mulighet til å bli hørt om resultatene.
ESMA skal bygge sine beslutninger bare på de
resultatene som de personene saken gjelder,
har hatt mulighet til å uttale seg om.
2. Retten til forsvar for de personene saken gjel
der, skal sikres fullt ut under saksbehandlin
gen. De skal ha rett til tilgang til ESMAs
saksdokumenter, med forbehold for andre per
soners rettmessige interesse av å bevare sine
forretningshemmeligheter. Retten til innsyn i
saksmappen skal ikke omfatte fortrolige opp
lysninger eller ESMAs interne forberedende
dokumenter.

om tvangsfullbyrdelsen skal vedlegges beslut
ningen uten andre formaliteter enn kontroll av
tvangsgrunnlagets ekthet ved den myndighet
som hver medlemsstats regjering skal utpeke
for det formål, og skal gjøres kjent for ESMA
og Domstolen.
Når disse formalitetene er oppfylt på
anmodning fra den berørte part, kan sistnevnte
gjennomføre tvangsfullbyrdelsen i samsvar
med nasjonal lovgivning ved å bringe saken inn
for vedkommende organ.
Tvangsfullbyrdelsen kan utsettes bare etter
beslutning truffet av Domstolen. Klager over
påståtte uregelmessigheter i forbindelse med
gjennomføringen av tvangsfullbyrdelser skal
imidlertid være underlagt nasjonale domsto
lers domsmyndighet.
5. Beløpene for overtredelsesgebyrer og tvangs
mulkter skal overføres til Den europeiske uni
ons alminnelige budsjett.
Artikkel 69
Domstolens kontroll

Artikkel 68

Domstolen skal ha full domsmyndighet til å prøve
ESMAs beslutning om ilegging av overtredelses
gebyr eller tvangsmulkt. Den kan oppheve, redu
sere eller øke overtredelsesgebyret eller tvangs
mulkten.

Offentliggjøring, art, håndheving og ilegging av
overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter

Artikkel 70

1. ESMA skal offentliggjøre alle overtredelsesge
byrer og tvangsmulkter som er ilagt i henhold
til artikkel 65 og 66, med mindre slik offentlig
gjøring kan skape alvorlig uro i finansmarke
dene eller påføre berørte parter uforholdsmes
sig stor skade. En slik offentliggjøring skal
ikke omfatte personopplysninger i henhold til
forordning (EF) nr. 45/2001.
2. Overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter som
er ilagt i henhold til artikkel 65 og 66, skal
være av administrativ art.
3. Dersom ESMA treffer beslutning om ikke å
ilegge overtredelsesgebyrer eller tvangsmulk
ter, skal den underrette Europaparlamentet,
Rådet, Kommisjonen og vedkommende
myndigheter i de berørte medlemsstater om
dette og skal begrunne sin beslutning.
4. Overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter som
er ilagt i henhold til artikkel 65 og 66, skal
kunne tvangsfullbyrdes.
Tvangsfullbyrdelsen skal følge de gjel
dende privatrettslige regler i den stat på hvis
territorium tvangsfullbyrdelsen skjer. Vedtaket

Endringer av vedlegg II
For å ta hensyn til utviklingen i finansmarkedene
skal Kommisjonen ha myndighet til å vedta gjen
nomføringsrettsakter i samsvar med artikkel 82
med hensyn til tiltak for å endre vedlegg II.
Artikkel 71
Tilbakekalling av registrering
1. Uten at det berører artikkel 73 skal ESMA til
bakekalle et transaksjonsregisters registrering
dersom transaksjonsregisteret
a) gir uttrykkelig avkall på registreringen
eller ikke har levert tjenester de seneste
seks månedene,
b) har fått registreringen på grunnlag av urik
tige opplysninger eller andre uregelmessig
heter,
c) ikke lenger oppfyller vilkårene for registre
ringen.
2. ESMA skal uten unødig opphold underrette
den berørte vedkommende myndighet
omhandlet i artikkel 57 nr. 1 om sin beslutning
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om å tilbakekalle transaksjonsregisterets
registrering.
3. En vedkommende myndighet i en medlems
stat der transaksjonsregisteret leverer tjenes
ter og utøver virksomhet, som anser at et av
vilkårene nevnt i nr. 1 er oppfylt, kan anmode
ESMA om å undersøke om vilkårene for tilba
kekalling av transaksjonsregisterets registre
ring er oppfylt. Dersom ESMA beslutter seg
for ikke å tilbakekalle det berørte transaks
jonsregisterets registrering, skal den gi en full
stendig begrunnelse.
4. Den vedkommende myndighet som er nevnt i
nr. 3, skal være den myndighet som er utpekt i
henhold til artikkel 22.
Artikkel 72
Tilsynsavgifter
1. ESMA skal pålegge transaksjonsregistre avgif
ter i samsvar med denne forordning og i sam
svar med de delegerte rettsaktene som vedtas
i henhold til nr. 3. Disse avgiftene skal fullt ut
dekke ESMAs nødvendige kostnader i forbin
delse med registrering av og tilsyn med trans
aksjonsregistre og godtgjøring av kostnader
som vedkommende myndigheter kan pådra
seg når de utfører oppgaver i henhold til
denne forordning, særlig som resultat av en
delegering av oppgaver i samsvar med artikkel
74.
2. Beløpet for den avgiften som pålegges et trans
aksjonsregister, skal dekke alle ESMAs admi
nistrasjonskostnader for registrering og tilsyn
og skal stå i forhold til det berørte transaks
jonsregisterets omsetning.
3. Kommisjonen skal vedta en delegert rettsakt i
samsvar med artikkel 82, der det angis nær
mere hvilke avgifter som skal betales, i hvilke
tilfeller de skal betales, hvor store avgiftsbelø
pene skal være og hvordan de skal betales.
Artikkel 73
ESMAs tilsynstiltak
1. Dersom ESMA i samsvar med artikkel 64 nr. 5
finner at et transaksjonsregister har begått en
av overtredelsene oppført i vedlegg I, skal den
treffe ett eller flere av følgende tiltak:
a) kreve at transaksjonsregisteret bringer
overtredelsen til opphør,
b) ilegge overtredelsesgebyrer i henhold til
artikkel 65,
c) offentliggjøre bekjentgjøringer,

d) som en siste utvei, tilbakekalle transak
sjonsregisterets registrering.
2. Når ESMA treffer beslutninger som omhand
let i nr. 1, skal den ta hensyn til overtredelsens
art og alvor, idet det tas hensyn til følgende
kriterier:
a) overtredelsens varighet og hyppighet,
b) hvorvidt overtredelsen har avdekket alvor
lige svakheter eller systemsvakheter i fore
takets framgangsmåter, ledelsessystemer
eller internkontroller,
c) hvorvidt overtredelsen har ført til, lettet
eller på annen måte har forbindelse med
økonomisk kriminalitet,
d) hvorvidt overtredelsen er begått forsettlig
eller uaktsomt.
3. ESMA skal uten unødig opphold underrette
det berørte transaksjonsregisteret om enhver
beslutning som treffes i henhold til nr. 1, og
skal meddele den til vedkommende myndig
heter i medlemsstatene og til Kommisjonen.
ESMA skal offentliggjøre enhver slik beslut
ning på sitt nettsted innen ti virkedager fra den
datoen da den ble truffet.
Når ESMA offentliggjør sin beslutning som
nevnt i første ledd, skal den også offentliggjøre
at det berørte transaksjonsregisteret har rett til
å påklage beslutningen og eventuelt at en slik
klage er inngitt, med angivelse av at klagen
ikke har oppsettende virkning samt at ESMAs
klageinstans har mulighet til å utsette anven
delsen av den påklagede beslutningen i sam
svar med artikkel 60 nr. 3 i forordning (EU) nr.
1095/2010.
Artikkel 74
ESMAs delegering av oppgaver til
vedkommende myndigheter
1. Dersom det er nødvendig for å kunne utføre
en tilsynsoppgave på riktig måte, kan ESMA
delegere særlige tilsynsoppgaver til vedkom
mende myndighet i en medlemsstat i samsvar
med retningslinjer utarbeidet av ESMA i henhold til artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1095/
2010. Slike særlige tilsynsoppgaver kan særlig
omfatte myndighet til å anmode om opplysnin
ger i samsvar med artikkel 61 og til å gjennom
føre gransking og stedlig tilsyn i samsvar med
artikkel 62 og artikkel 63 nr. 6.
2. ESMA skal rådspørre den berørte vedkom
mende myndighet før en oppgave delegeres.
Et slikt samråd skal gjelde
a) omfanget av den oppgaven som skal dele
geres,
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b) tidsplanen for utførelsen av oppgaven, og
c) overføringen av nødvendige opplysninger
fra og til ESMA.
3. I samsvar med den forordning om avgifter
som er vedtatt av Kommisjonen i henhold til
artikkel 72 nr. 3, skal ESMA refundere de kost
nadene som en vedkommende myndighet
pådrar seg som følge av utførelsen av dele
gerte oppgaver.
4. ESMA skal med passende mellomrom gjen
nomgå beslutningen nevnt i nr. 1 på nytt. En
delegering kan til enhver tid tilbakekalles.
5. En delegering av oppgaver skal ikke påvirke
ESMAs ansvar og skal ikke begrense ESMAs
mulighet til å gjennomføre og overvåke den
delegerte virksomheten. Tilsynsoppgaver i
henhold til denne forordning, herunder regi
streringsbeslutninger, sluttvurderinger og
oppfølgingsbeslutninger, skal ikke delegeres.

alle opplysninger som er nødvendige for at de
skal kunne utføre sine oppgaver.
3. Når avtalene omhandlet i nr. 2 er inngått, og i
samsvar med dem, skal ESMA inngå samar
beidsavtaler med vedkommende myndigheter
i de berørte tredjestater. Avtalene skal minst
angi
a) en ordning for utveksling av opplysninger
mellom ESMA og enhver annen myndighet
i Unionen med ansvar i henhold til denne
forordning, på den ene siden, og berørte
myndigheter i de berørte tredjestater, på
den andre siden, og
b) framgangsmåtene for samordning av til
synsvirksomhet.
4. ESMA skal anvende forordning (EF) nr. 45/
2001 med hensyn til overføring av personopp
lysninger til en tredjestat.
Artikkel 76

Kapittel 2
Forbindelser med tredjestater
Artikkel 75
Likeverdighet og internasjonale avtaler
1. Kommisjonen kan vedta gjennomføringsretts
akter der det fastsettes at den rettslige og til
synsmessige rammen i en tredjestat sikrer at
a) transaksjonsregistre som er godkjent i
nevnte tredjestat, oppfyller rettslig bin
dende krav som er likeverdige med kra
vene fastsatt i denne forordning,
b) det i nevnte tredjestat regelmessig føres
effektivt tilsyn med og treffes håndhevings
tiltak med hensyn til transaksjonsregistre,
c) det er garantier for taushetsplikt, herunder
vern av forretningshemmeligheter som
myndighetene deler med tredjemann, som
minst er likeverdige med dem som er fast
satt i denne forordning.
Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas
etter framgangsmåten med undersøkelses
komité nevnt i artikkel 86 nr. 2.
2. Kommisjonen skal ved behov og i alle tilfeller
etter å ha vedtatt en gjennomføringsrettsakt
som nevnt i nr. 1, framlegge anbefalinger for
Rådet om å forhandle om internasjonale avta
ler med berørte tredjestater om gjensidig til
gang til og utveksling av opplysninger om
derivatkontrakter i transaksjonsregistre som
er etablert i denne tredjestat, på en måte som
sikrer at Unionens myndigheter, herunder
ESMA, har umiddelbar og løpende tilgang til

Samarbeidsavtaler
Berørte myndigheter i tredjestater på hvis territo
rium det ikke er etablert transaksjonsregistre,
kan kontakte ESMA med sikte på å opprette sam
arbeidsavtaler om tilgang til opplysninger om deri
vatkontrakter i transaksjonsregistre i Unionen.
ESMA kan opprette samarbeidsavtaler med
disse berørte myndighetene om tilgang til opplys
ninger om derivatkontrakter i transaksjonsregis
tre i Unionen, som disse myndighetene trenger
for å oppfylle sine respektive forpliktelser og
utføre sine oppdrag, forutsatt at det er garantier
for taushetsplikt, herunder vern av forretnings
hemmeligheter som myndighetene deler med
tredjemann.
Artikkel 77
Anerkjennelse av transaksjonsregistre
1. Med hensyn til artikkel 9 kan et transaksjons
register som er etablert i en tredjestat, levere
tjenester til enheter som er etablert i Unionen
og utøve virksomhet for dem bare dersom
transaksjonsregisteret er anerkjent av ESMA i
samsvar med nr. 2.
2. Et transaksjonsregister som omhandlet i nr. 1
skal inngi sin søknad om anerkjennelse til
ESMA sammen med alle nødvendige opplys
ninger, herunder minst de opplysningene som
er nødvendige for å kontrollere at transak
sjonsregisteret er godkjent og underlagt effek
tivt tilsyn i en tredjestat som
a) er blitt anerkjent av Kommisjonen ved en
gjennomføringsrettsakt i henhold til artik
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kel 75 nr. 1 som en stat som har likeverdige
rammeregler for regulering og tilsyn,
b) har inngått en internasjonal avtale med Uni
onen i henhold til artikkel 75 nr. 2, og
c) har inngått samarbeidsavtale med Unionen
i henhold til artikkel 75 nr. 3 for å sikre at
Unionens myndigheter, herunder ESMA,
har umiddelbar og løpende tilgang til alle
nødvendige opplysninger.
Innen 30 virkedager etter mottak av søknaden
skal ESMA vurdere om søknaden er fullstendig.
Dersom søknaden ikke er fullstendig, skal ESMA
fastsette en frist for når transaksjonsregisteret
som inngir søknad, skal framlegge ytterligere
opplysninger.
Innen 180 virkedager fra inngivelsen av en full
stendig søknad skal ESMA skriftlig og med en
fullstendig begrunnelse underrette transaksjons
registeret som har inngitt søknaden, om anerkjen
nelsen er gitt eller avslått.
ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre en
liste over transaksjonsregistre som er anerkjent i
samsvar med denne forordning.
Avdeling VII
Krav til transaksjonsregistre
Artikkel 78
Alminnelige krav
1. Et transaksjonsregister skal ha solide styrings
ordninger som omfatter en klar organisasjons
struktur med veldefinert, gjennomsiktig og
konsekvent ansvarsfordeling og hensiktsmes
sige internkontrollordninger, herunder god
administrasjons- og regnskapspraksis, som
hindrer at fortrolig informasjon offentliggjøres.
2. Et transaksjonsregister skal opprettholde og
anvende effektive, skriftlige organisatoriske
og administrative retningslinjer for å påvise og
håndtere eventuelle interessekonflikter som
gjelder ledelsen, ansatte eller personer med
direkte eller indirekte tilknytning til dem gjen
nom nære forbindelser.
3. Et transaksjonsregister skal ha egnede strate
gier og framgangsmåter som sikrer at registe
ret, herunder ledelsen og de ansatte,
overholder alle bestemmelsene i denne forord
ning.
4. Et transaksjonsregister skal opprettholde og
anvende en organisasjonsstruktur som sikrer
kontinuitet og regelmessighet i leveringen av
tjenester og utøvelsen av virksomhet. Den skal

5.

6.

7.

8.

benytte hensiktsmessige og tilpassede
systemer, ressurser og framgangsmåter.
Dersom et transaksjonsregister yter tilleggs
tjenester som for eksempel bekreftelse av
transaksjoner, ordresammenstilling, melding
av kreditthendelser, porteføljeavstemning eller
porteføljekomprimering, skal transaksjons
registeret driftsmessig holde disse tilleggs
tjenestene atskilt fra oppgaven med sentral
innsamling og oppbevaring av opplysninger
om derivater.
Et transaksjonsregisters øverste ledelse og
styremedlemmer skal ha tilstrekkelig god van
del og tilstrekkelig erfaring til å sikre en sunn
og fornuftig ledelse av transaksjonsregisteret.
Et transaksjonsregister skal ha objektive, ikke
diskriminerende og offentlig tilgjengelige vil
kår for tilgang for foretak som er omfattet av
rapporteringsplikten i henhold til artikkel 9. Et
transaksjonsregister skal på ikke-diskrimine
rende grunnlag gi tjenesteytere tilgang til opp
lysningene i transaksjonsregisteret, forutsatt
at de berørte motparter har gitt sitt samtykke.
Kriterier som skal begrense tilgangen, tillates
bare dersom formålet er å kontrollere risikoen
for transaksjonsregisterets opplysninger.
Et transaksjonsregister skal offentliggjøre pri
ser og avgifter for tjenester som leveres i henhold til denne forordning. Priser og avgifter for
hver tjeneste som leveres, skal offentliggjøres
separat, herunder prisavslag og rabatter og vil
kårene for å nyte godt av disse avslagene. Det
skal gi rapporterende enheter atskilt tilgang til
særlige tjenester. Et transaksjonsregisters pri
ser og avgifter skal stå i forhold til kostnadene.

Artikkel 79
Driftssikkerhet
1. Et transaksjonsregister skal kartlegge kildene
til operasjonell risiko og redusere dem ved å
utvikle egnede systemer, kontroller og fram
gangsmåter. Slike systemer skal være pålite
lige og sikre og skal ha tilstrekkelig kapasitet
til å behandle de opplysningene som er mot
tatt.
2. Et transaksjonsregister skal utarbeide, gjen
nomføre og opprettholde en egnet strategi for
kontinuerlig virksomhet og en katastrofebered
skapsplan som har som formål å ivareta dets
funksjoner, sikre gjenopptakelse av virksomhe
ten til rett tid og oppfyllelse av transaksjons
registerets forpliktelser. En slik plan skal minst
innebære at det opprettes beredskapsløsninger.

2015–2016

Prop. 100 S

393

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

3. Et transaksjonsregister som har fått tilbake
kalt sin registrering, skal sørge for en ordnet
erstatning, herunder overføring av data til
andre transaksjonsregistre og omdirigering av
rapporteringsstrømmer til andre transaksjons
registre.
Artikkel 80
Vern og registrering
1. Et transaksjonsregister skal sikre fortrolig
behandling, integritet og vern av de opplysnin
gene som mottas i henhold til artikkel 9.
2. Et transaksjonsregister kan bruke data som
det mottar i henhold til denne forordning, for
kommersielle formål bare dersom berørte
motparter har gitt sitt samtykke.
3. Et transaksjonsregister skal omgående regis
trere de opplysningene som mottas i henhold
til artikkel 9, og skal oppbevare dem i minst ti
år etter at de relevante avtalene har utløpt. Det
skal anvende raske og effektive framgangsmå
ter for registrering for å dokumentere
endringer av de registrerte opplysningene.
4. Et transaksjonsregister skal beregne posisjo
ner per derivatklasse og per rapporterende
enhet på grunnlag av de nærmere opplysnin
gene om derivatkontraktene som rapporteres i
samsvar med artikkel 9.
5. Et transaksjonsregister skal tillate at partene i
en kontrakt får tilgang til opplysningene og
mulighet til å rette dem til rett tid.
6. Et transaksjonsregister skal treffe alle rimelige
tiltak for å forebygge misbruk av de opplysnin
gene som oppbevares i dets systemer.
En fysisk person som har en nær forbin
delse til et transaksjonsregister, eller en juri
disk person som har et mor- eller datterfore
taksforhold til et transaksjonsregister, skal
ikke bruke fortrolige opplysninger som er
registrert hos transaksjonsregisteret for kom
mersielle formål.
Artikkel 81
Gjennomsiktighet og tilgang til opplysninger
1. Et transaksjonsregister skal regelmessig og på
en lett tilgjengelig måte offentliggjøre samlede
posisjoner per derivatklasse for de kontrak
tene som er rapportert til registeret.
2. Et transaksjonsregister skal samle inn og opp
bevare data og sikre at enhetene nevnt i nr. 3
har direkte og umiddelbar tilgang til de opplys
ningene om derivatkontrakter som de trenger

for å oppfylle sine respektive forpliktelser og
utføre sine oppdrag.
3. Et transaksjonsregister skal gjøre de nødven
dige opplysningene tilgjengelige for følgende
enheter slik at de kan oppfylle sine respektive
forpliktelser og utføre sine oppdrag:
a) ESMA,
b) ESRB,
c) vedkommende myndighet som fører tilsyn
med sentrale motparter som har tilgang til
transaksjonsregisteret,
d) vedkommende myndighet som fører tilsyn
med handelsplassene for de rapporterte
kontraktene,
e) berørte ESSB-medlemmer,
f) berørte myndigheter i en tredjestat som
har inngått en samarbeidsavtale med Unio
nen i henhold til artikkel 75,
g) tilsynsmyndigheter som er utpekt i henhold til artikkel 4 i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2004/25/EF av 21. april 2004
om overtakelsestilbud32,
h) Unionens berørte verdipapir- og markeds
tilsynsmyndigheter,
i) berørte myndigheter i en tredjestat som
har inngått en samarbeidsavtale med
ESMA i henhold til artikkel 76,
j) Byrået for samarbeid mellom energiregule
ringsmyndigheter.
4. ESMA skal dele de opplysningene som de
trenger for å kunne utføre sine oppgaver, med
andre berørte unionsmyndigheter.
5. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA etter samråd med ESSB
medlemmene utarbeide utkast til tekniske
reguleringsstandarder som nærmere angir
hyppigheten av og innholdet i de opplysnin
gene som er omhandlet i nr. 1 og 3, samt de
operasjonelle standardene som kreves for å
samle og sammenligne data på tvers av regis
tre og for at enhetene omhandlet i nr. 3 skal få
tilgang til nødvendige opplysninger. Disse
utkastene til tekniske reguleringsstandarder
skal sikre at de opplysningene som offentlig
gjøres i henhold til nr. 1, ikke gjør det mulig å
identifisere noen av partene i en kontrakt.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommi
sjonen innen 30. september 2012.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10-14
i forordning (EU) nr. 1095/2010.
32
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Artikkel 82
Utøvelse av delegert myndighet
1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter
gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene
fastsatt i denne artikkel.
2. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 1
nr. 6, artikkel 64 nr. 7, artikkel 70, artikkel 72
nr. 3 og artikkel 85 nr. 2 gis Kommisjonen for
et ubegrenset tidsrom.
3. Før Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt,
skal den bestrebe seg på å rådspørre ESMA.
4. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 1
nr. 6, artikkel 64 nr. 7, artikkel 70, artikkel 72
nr. 3 og artikkel 85 nr. 2 kan når som helst til
bakekalles av Europaparlamentet eller Rådet.
En beslutning om tilbakekalling innebærer at
den delegerte myndigheten som angis i beslut
ningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse
dagen etter at den er offentliggjort i Den euro
peiske unions tidende, eller på et senere tids
punkt angitt i beslutningen. Tilbakekallingen
berører ikke gyldigheten av delegerte retts
akter som allerede er trådt i kraft.
5. Så snart Kommisjonen har vedtatt en delegert
rettsakt, skal den samtidig underrette Europa
parlamentet og Rådet om dette.
6. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artik
kel 1 nr. 6, artikkel 64 nr. 7, artikkel 70, artik
kel 72 nr. 3 og artikkel 85 nr. 2 trer i kraft bare
dersom verken Europaparlamentet eller Rådet
har gjort innsigelse innen en frist på tre måne
der etter at rettsakten ble meddelt Europapar
lamentet og Rådet, eller dersom både
Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av
denne fristen har underrettet Kommisjonen
om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse.
Nevnte frist skal forlenges med tre måneder
på Europaparlamentets eller Rådets initiativ.

2.

3.

4.

Avdeling VIII
Felles bestemmelser
Artikkel 83
Taushetsplikt
1. Taushetsplikt skal gjelde for alle personer som
arbeider eller har arbeidet for de myndigheter
som er utpekt i samsvar med artikkel 22, og de
myndigheter som er nevnt i artikkel 81 nr. 3,
for ESMA eller for revisorer og sakkyndige
som opptrer på vegne av vedkommende myn
dighet eller ESMA. Ingen fortrolige opplysnin
ger som disse personene får i embets medfør,
kan gis videre til noen annen person eller myn

5.

dighet, unntatt i en oppsummert eller sammen
fattet form som gjør det umulig å identifisere
den enkelte sentrale motpart, det enkelte
transaksjonsregister eller andre personer,
uten at det berører tilfeller som omfattes av
straffe- eller skatterett, eller denne forordning.
Dersom en sentral motpart er erklært konkurs
eller er under tvangsavvikling, kan fortrolige
opplysninger som ikke berører tredjemann,
gis videre i forbindelse med behandlingen av
et sivil- eller handelsrettslig søksmål dersom
det er nødvendig for å gjennomføre saken.
Med forbehold for saker som omfattes av
straffe- eller skatterett, kan vedkommende
myndigheter, ESMA, organer eller fysiske
eller juridiske personer, unntatt vedkom
mende myndigheter, som mottar fortrolige
opplysninger i henhold til denne forordning,
bruke dem bare når de utfører sine oppgaver
og utøver sine funksjoner, og når det gjelder
vedkommende myndigheter, innenfor denne
forordnings virkeområde, eller, når det gjelder
andre myndigheter, organer eller fysiske eller
juridiske personer, for det formål disse opplys
ningene ble gitt dem og/eller i forbindelse
med forvaltningssaker eller rettergang i sær
skilt tilknytning til disse oppgavene og funk
sjonene. Dersom ESMA, vedkommende
myndighet eller en annen myndighet, det
organet eller den personen som har oversendt
opplysningene, samtykker i det, kan myndig
heten som mottar opplysningene, likevel
bruke dem for andre ikke-kommersielle for
mål.
Alle fortrolige opplysninger som mottas,
utveksles eller overføres i henhold til denne
forordning, skal være underlagt de vilkårene
for taushetsplikt som er fastsatt i nr. 1, 2 og 3.
Disse vilkårene skal likevel ikke hindre
ESMA, vedkommende myndigheter eller
berørte sentralbanker i å utveksle eller over
føre fortrolige opplysninger i samsvar med
denne forordning og med annet regelverk som
får anvendelse på investeringsforetak, kreditt
institusjoner, pensjonsfond, UCITS-fond, for
valtere av et alternativt investeringsfond,
forsikrings- og gjenforsikringsformidlere, for
sikringsforetak, regulerte markeder eller mar
kedsoperatører, eller på annen måte med
samtykke fra vedkommende myndighet, en
annen myndighet, et annet organ eller en
annen fysisk eller juridisk person som over
sendte opplysningene.
Nr. 1, 2 eller 3 skal ikke hindre at vedkom
mende myndigheter i samsvar med nasjonal
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lovgivning utveksler og overfører fortrolige
opplysninger som ikke er mottatt fra en ved
kommende myndighet i en annen medlems
stat.
Artikkel 84
Utveksling av opplysninger
1. Vedkommende myndigheter, ESMA og andre
berørte myndigheter skal uten unødig opphold
utveksle de opplysningene som er nødvendige
for at de skal kunne utføre sine oppgaver.
2. Vedkommende myndigheter, ESMA, andre
berørte myndigheter og andre organer eller
fysiske eller juridiske personer som mottar for
trolige opplysninger i forbindelse med utførel
sen av sine oppgaver i henhold til denne
forordning, skal bruke dem bare i embets
medfør.
3. Vedkommende myndigheter skal gi videre
opplysninger til berørte ESSB-medlemmer
dersom slike opplysninger er relevante for
utførelsen av deres oppgaver.
Avdeling IX
Overgangs- og sluttbestemmelser
Artikkel 85
Rapporter og ny gjennomgåelse
1. Innen 17. august 2015 skal Kommisjonen gjen
nomgå denne forordning på nytt og utarbeide
en alminnelig rapport om den. Kommisjonen
skal framlegge rapporten for Europaparlamen
tet og Rådet sammen med eventuelle hensikts
messige forslag.
Kommisjonen skal særlig
a) i samarbeid med ESSB-medlemmene vur
dere eventuelle behov for tiltak som kan
lette sentrale motparters tilgang til likvidi
tetsfasiliteter hos sentralbankene,
b) i samarbeid med ESMA og berørte sektor
myndigheter vurdere hvilken systemviktig
het de ikke-finansielle foretakenes transak
sjoner med OTC-derivatkontrakter har, og
særlig denne forordnings innvirkning på
ikke-finansielle foretaks bruk av OTC-deri
vater,
c) i lys av de erfaringene som er gjort, vurdere
hvordan tilsynsrammene for sentrale motparter fungerer, herunder effektiviteten
når det gjelder tilsynskollegiene, de respek
tive avstemningsreglene fastsatt i artikkel
19 nr. 3 og ESMAs rolle, særlig i forbindelse

med framgangsmåten for tillatelse til sen
trale motparter,
d) i samarbeid med ESMA og ESRB vurdere
hvor effektive anmodningene om marginer
har vært når det gjelder å begrense de pro
sykliske virkningene, og om det er behov
for å fastsette ytterligere adgang til å gripe
inn på dette området,
e) i samarbeid med ESMA vurdere utviklin
gen av den sentrale motpartens retnings
linjer for sikkerhetsstillelse og sikker
hetskrav og deres tilpasning til brukernes
særlige virksomhet og risikoprofiler.
Ved vurderingen omhandlet i første ledd bok
stav a) skal det tas hensyn til eventuelle resul
tater av pågående arbeid mellom sentralban
kene på unionsplan og internasjonalt plan. Ved
vurderingen skal det også tas hensyn til prin
sippet om sentralbankenes uavhengighet og
deres rett til etter eget skjønn å gi tilgang til lik
viditetsfasiliteter samt den mulige utilsiktede
virkningen på sentrale motparters atferd eller
på det indre marked. Eventuelle tilknyttede forslag skal verken direkte eller indirekte inne
bære at en medlemsstat eller gruppe av med
lemsstater diskrimineres som sted for clea
ringtjenester.
2. Innen 17. august 2014 skal Kommisjonen etter
samråd med ESMA og EIOPA utarbeide en
rapport med vurdering av de framskritt og den
innsats de sentrale motpartene har gjort for å
utvikle tekniske løsninger for pensjons
systemenes overføring av annen sikkerhet enn
kontanter som variasjonsmargin, samt beho
vet for tiltak for å lette en slik løsning. Dersom
Kommisjonen anser at den nødvendige innsats
for å utvikle hensiktsmessige tekniske løsnin
ger ikke er gjort, og at den skadelige virknin
gen som clearing av derivatkontrakter sentralt
har på framtidige pensjonisters pensjonsytel
ser, forblir uendret, skal den ha myndighet til
å vedta delegerte rettsakter i samsvar med
artikkel 82 for å forlenge treårsperioden
omhandlet i artikkel 89 nr. 1 én gang med to år
og én gang med ett år.
3. ESMA skal framlegge for Kommisjonen rapporter om
a) anvendelsen av clearingplikten i henhold til
avdeling II og særlig den manglende clea
ringplikten for OTC-derivatkontrakter som
er inngått før datoen for denne forordnings
ikrafttredelse,
b) anvendelsen av framgangsmåten for identi
fisering i henhold til artikkel 5 nr. 3,
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c) anvendelsen av atskillelseskravene fastsatt
i artikkel 39,
d) utvidelsen av virkeområdet for samvir
kingsavtalene i henhold til avdeling V til å
omfatte transaksjoner innenfor andre klas
ser av finansielle instrumenter enn omset
telige verdipapirer og pengemarkeds
instrumenter,
e) sentrale motparters tilgang til handelsplas
ser, visse metoders innvirkning på konkur
ranseevnen og virkningen på fragmenterin
gen av likviditeten,
f) ESMAs behov for personale og ressurser i
forbindelse med dens myndighet og opp
gaver i henhold til denne forordning,
g) virkningen av medlemsstatenes anvendelse
av ytterligere krav i henhold til artikkel 14
nr. 5.
Rapportene skal oversendes til Kommisjonen
innen 30. september 2014 med hensyn til nr. 1.
De skal også framlegges for Europaparlamen
tet og Rådet.
4. Kommisjonen skal i samarbeid med medlems
statene og ESMA og etter å ha bedt om ESRBs
vurdering utarbeide en årsrapport som inne
holder en vurdering av mulige systemrisikoer
og kostnader i forbindelse med samvirkingsav
taler.
Rapporten skal minst behandle slike avta
lers antall og kompleksitet samt hvor adekvate
risikohåndteringssystemene og risikomodel
lene er. Kommisjonen skal framlegge rappor
ten for Europaparlamentet og Rådet, eventuelt
sammen med hensiktsmessige forslag.
ESRB skal framlegge for Kommisjonen en
vurdering av mulige virkninger av sam
virkingsavtaler når det gjelder systemrisiko.
5. ESMA skal framlegge en årsrapport for Euro
paparlamentet, Rådet og Kommisjonen om de
sanksjonene som vedkommende myndigheter
har pålagt, herunder tilsynstiltak, overtredel
sesgebyrer og tvangsmulkter.
Artikkel 86
Komitéframgangsmåte
1. Kommisjonen skal bistås av Den europeiske
verdipapirkomité nedsatt ved kommisjonsbe
slutning 2001/528/EF33. Nevnte komité skal
være en komité i henhold til forordning (EU)
nr. 182/2011.
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i
forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.
33
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Artikkel 87
Endring av direktiv 98/26/EF
1. I artikkel 9 nr. 1 i direktiv 98/26/EF tilføyes
følgende ledd:
«Dersom en systemoperatør stiller sikker
het for en annen systemoperatør i forbindelse
med et samvirkende system, skal den sikker
hetsstillende systemoperatørens rett til sikker
heten ikke påvirkes av insolvensbehandling av
den mottakende systemoperatør.»
2. Medlemsstatene skal vedta og kunngjøre de
lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme nr. 1, innen 17. august 2014. De
skal umiddelbart underrette Kommisjonen om
dette.
Når disse bestemmelsene vedtas av med
lemsstatene, skal de inneholde en henvisning
til direktiv 98/26/EF, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler
for henvisningen fastsettes av medlems
statene.
Artikkel 88
Nettsteder
1. ESMA skal drive et nettsted der det opplyses
om følgende:
a) kontrakter som er egnet for clearingplikt i
henhold til artikkel 5,
b) sanksjoner som er pålagt for overtredelser
av artikkel 4, 5 og 7-11,
c) sentrale motparter som har tillatelse til å
tilby tjenester eller virksomhet i Unionen,
og som er etablert i Unionen, samt hvilke
tjenester eller hvilken virksomhet de har til
latelse til å levere eller utføre, herunder
klasser av finansielle instrumenter som er
omfattet av tillatelsen,
d) sanksjoner som er pålagt for overtredelser
av avdeling IV og V,
e) sentrale motparter som har tillatelse til å
tilby tjenester eller virksomhet i Unionen,
og som er etablert i en tredjestat, samt
hvilke tjenester eller hvilken virksomhet de
har tillatelse til å levere eller utføre, herunder klasser av finansielle instrumenter
som er omfattet av tillatelsen,
f) transaksjonsregistre som har tillatelse til å
tilby tjenester og virksomhet i Unionen,
g) overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter
som er pålagt i samsvar med artikkel 65 og
66,
h) det offentlige registeret omhandlet i artik
kel 6.
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2. Med hensyn til nr. 1 bokstav b), c) og d) skal
vedkommende myndigheter drive nettsteder
som skal ha lenker til ESMAs nettsted.
3. Alle nettsteder omhandlet i denne artikkel skal
være offentlig tilgjengelige og ajourføres
regelmessig, og opplysningene skal være i et
tydelig format.
Artikkel 89
Overgangsbestemmelser
1. Clearingplikten fastsatt i artikkel 4 får i tre år
etter denne forordnings ikrafttredelse ikke
anvendelse på OTC-derivatkontrakter som på
en objektivt målbar måte reduserer investe
ringsrisikoer som er direkte knyttet til den
finansielle solvensen for pensjonssystemer
som definert i artikkel 2 nr. 10. Overgangsperi
oden skal også gjelde for enheter som er eta
blert med det formål å yte kompensasjon til
medlemmer av pensjonssystemer i tilfelle mis
lighold.
De OTC-derivatkontraktene som ellers ville
ha vært omfattet av clearingplikten i henhold til
artikkel 4, som disse enhetene har inngått i
denne perioden, skal være omfattet av kravene
fastsatt i artikkel 11.
2. Når det gjelder pensjonssystemene omhandlet
i artikkel 2 nr. 10 bokstav c) og d), skal unn
taket nevnt i nr. 1 i denne artikkel gis av den
berørte vedkommende myndighet for typer av
enheter eller typer av ordninger. Etter å ha
mottatt anmodningen skal vedkommende
myndighet underrette ESMA og EIOPA. Innen
30 kalenderdager etter mottak av underretnin
gen skal ESMA etter samråd med EIOPA avgi
en uttalelse med en vurdering av om typen
enheter eller typen ordninger er i samsvar
med artikkel 2 nr. 10 bokstav c) eller d), og
med angivelse av grunnene til at unntaket er
berettiget som følge av vanskeligheter med å
oppfylle variasjonsmarginkravene. Vedkom
mende myndighet skal gi unntak bare dersom
den er overbevist om at typen enheter eller
typen ordninger er i samsvar med artikkel 2
nr. 10 bokstav c) eller d), og har vanskelighe
ter med å oppfylle variasjonsmarginkravene.
Vedkommende myndighet skal treffe en
beslutning innen ti virkedager etter mottak av
ESMAs uttalelse, idet den tar behørig hensyn
til nevnte uttalelse. Dersom vedkommende
myndighet ikke er enig i ESMAs uttalelse, skal
den gi en fullstendig begrunnelse for dette i
sin beslutning og forklare ethvert betydelig
avvik fra uttalelsen.

ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre en
liste over typer av enheter og ordninger som er
omhandlet i artikkel 2 nr. 10 bokstav c) og d),
og som er gitt unntak i samsvar med første
ledd. For ytterligere å styrke sammenhengen
mellom tilsynsresultatene skal ESMA i sam
svar med artikkel 30 i forordning (EU) nr.
1095/2010 gjennomføre en årlig fagfellevurde
ring av enhetene oppført på listen.
3. En sentral motpart som i sin etableringsmed
lemsstat har tillatelse til å levere clearingtje
nester i henhold til medlemsstatens nasjonale
lovgivning før alle tekniske reguleringsstan
darder i henhold til artikkel 4, 5, 8-11, 16, 18,
25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 56 og 81
er blitt vedtatt av Kommisjonen, skal søke om
tillatelse i henhold til artikkel 14 med hensyn
til denne forordning innen seks måneder etter
ikrafttredelsesdatoen for alle de tekniske regu
leringsstandardene omhandlet i artikkel 16,
25, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 og 49.
En sentral motpart som er etablert i en tred
jestat, og som er anerkjent som leverandør av
clearingtjenester i en medlemsstat i henhold til
medlemsstatens nasjonale lovgivning før alle
tekniske reguleringsstandarder i henhold til
artikkel 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 og 49 er
blitt vedtatt av Kommisjonen, skal søke om
anerkjennelse i henhold til artikkel 25 med
hensyn til denne forordning innen seks måne
der etter ikrafttredelsesdatoen for alle de tek
niske reguleringsstandardene omhandlet i
artikkel 16, 26, 29, 34, 41, 42, 44, 45, 47 og 49.
4. Inntil det i henhold til denne forordning er
truffet en beslutning om tillatelse til eller aner
kjennelse av en sentral motpart, skal de
respektive nasjonale reglene for tillatelse til og
anerkjennelse av sentrale motparter fortsatt
gjelde, og den sentrale motparten skal fortsatt
være underlagt tilsyn av vedkommende myn
dighet i den medlemsstat der den er etablert
eller anerkjent.
5. Dersom en vedkommende myndighet har gitt
en sentral motpart tillatelse til å cleare en viss
derivatklasse i samsvar med medlemsstatens
nasjonale lovgivning før alle tekniske regule
ringsstandarder i henhold til artikkel 16, 26,
29, 34, 41, 42, 45, 47 og 49 er blitt vedtatt av
Kommisjonen, skal medlemsstatens vedkom
mende myndighet underrette ESMA om til
latelsen
innen
én
måned
etter
ikrafttredelsesdatoen for de tekniske regule
ringsstandardene som er omhandlet i artikkel
5 nr. 1.
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Dersom en vedkommende myndighet har
anerkjent en sentral motpart etablert i en tred
jestat som leverandør av clearingtjenester i
samsvar med medlemsstatens nasjonale lovgiv
ning før alle tekniske reguleringsstandarder i
henhold til artikkel 16, 26, 29, 34, 41, 42, 45, 47
og 49 er blitt vedtatt av Kommisjonen, skal
medlemsstatens vedkommende myndighet
underrette ESMA om anerkjennelsen innen én
måned etter ikrafttredelsesdatoen for de tek
niske reguleringsstandardene som er omhand
let i artikkel 5 nr. 1.
6. Et transaksjonsregister som har fått tillatelse
til eller er registrert i sin etableringsstat for å
samle inn og oppbevare opplysninger om deri
vater i samsvar med medlemsstatens nasjonale
lovgivning før alle tekniske regulerings- og
gjennomføringsstandarder i henhold til artik
kel 9, 56 og 81 er blitt vedtatt av Kommisjonen,
skal søke om registrering i henhold til artikkel
55 innen seks måneder etter ikrafttredelses
datoen for disse tekniske regulerings- og gjen
nomføringsstandardene.
Et transaksjonsregister som er etablert i en
tredjestat, og som har fått tillatelse til å samle
inn og oppbevare opplysninger om derivater i
en medlemsstat i samsvar med medlemssta
tens nasjonale lovgivning før alle tekniske
reguleringsstandarder i henhold til artikkel 9,
56 og 81 er blitt vedtatt av Kommisjonen, skal
søke om anerkjennelse i henhold til artikkel 77
innen seks måneder etter ikrafttredelses
datoen for disse tekniske regulerings- og gjen
nomføringsstandardene.
7. Inntil det i henhold til denne forordning er
truffet en beslutning om registrering eller
anerkjennelse av et transaksjonsregister, skal
de respektive nasjonale reglene for registre
ring og anerkjennelse av transaksjonsregistre
fortsatt gjelde, og transaksjonsregisteret skal
fortsatt være underlagt tilsyn av vedkom
mende myndighet i den medlemsstat der det
er etablert eller anerkjent.
8. Et transaksjonsregister som har fått tillatelse
til eller er registrert i sin etableringsstat for å
samle inn og oppbevare opplysninger om deri
vater i samsvar med medlemsstatens nasjonale
lovgivning før alle tekniske regulerings- og
gjennomføringsstandarder i henhold til artik

kel 56 og 81 er blitt vedtatt av Kommisjonen,
kan anvendes til å oppfylle rapporteringskra
vene i henhold til artikkel 9 inntil det er truffet
en beslutning om registrering av transaksjons
registeret i henhold til denne forordning.
Et transaksjonsregister som er etablert i en
tredjestat, og som har fått tillatelse til å samle
inn og oppbevare opplysninger om derivater i
samsvar med en medlemsstats nasjonale lov
givning før alle tekniske regulerings- og gjen
nomføringsstandarder i henhold til artikkel 56
og 81 er blitt vedtatt av Kommisjonen, kan
anvendes til å oppfylle rapporteringskravene i
henhold til artikkel 9 inntil det er truffet en
beslutning om anerkjennelse av transaksjons
registeret i henhold til denne forordning.
9. Uten hensyn til artikkel 81 nr. 3 bokstav f) kan
et transaksjonsregister, dersom det ikke er
inngått noen internasjonal avtale mellom en
tredjestat og Unionen som omhandlet i artik
kel 75, gjøre de nødvendige opplysningene til
gjengelige for de berørte myndigheter i
tredjestaten fram til 17. august 2013, forutsatt
at det underretter ESMA.
Artikkel 90
ESMAs personale og ressurser
Innen 31. desember 2012 skal ESMA vurdere
behovene for personale og ressurser i forbindelse
med den myndighet og de oppgaver som den får i
henhold til denne forordning, og framlegge en
rapport for Europaparlamentet og Rådet.
Artikkel 91
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at
den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Denne forordning er bindende i alle deler og
kommer direkte til anvendelse i alle medlems
stater.
Utferdiget i Strasbourg, 4. juli 2012.
For Europaparlamentet For Rådet
President

Formann

M. SCHULZ

A. D. MAVROYIANNIS
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Vedlegg I
Liste over overtredelser nevnt i artikkel 65 nr. 1
I. Overtredelser i forbindelse med organisato
riske krav eller interessekonflikter:
a) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 78
nr. 1 dersom det ikke har solide styrings
ordninger som omfatter en klar organisa
sjonsstruktur med veldefinert, gjennomsik
tig og konsekvent ansvarsfordeling og hen
siktsmessige
internkontrollordninger,
herunder god administrasjons- og regn
skapspraksis, som hindrer at fortrolig infor
masjon offentliggjøres.
b) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 78
nr. 2 dersom det ikke opprettholder eller
anvender effektive, skriftlige organisato
riske og administrative retningslinjer for å
påvise og håndtere eventuelle interesse
konflikter som gjelder dets ledelse, dets
ansatte eller andre personer med direkte
eller indirekte tilknytning til dem gjennom
nære forbindelser.
c) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 78
nr. 3 dersom det ikke har egnede strategier
og framgangsmåter som sikrer at registe
ret, herunder ledelsen og de ansatte, overholder alle bestemmelser i denne forord
ning.
d) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 78
nr. 4 dersom det ikke opprettholder og
anvender en tilfredsstillende organisasjons
struktur som sikrer kontinuitet og
regelmessighet i leveringen av tjenester og
utøvelsen av virksomhet.
e) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 78
nr. 5 dersom det ikke holder sine tilleggstje
nester atskilt fra den oppgaven som gjelder
innsamling og oppbevaring av opplysninger
om derivater.
f) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 78
nr. 6 dersom det ikke sikrer at den øverste
ledelsen og styremedlemmene har tilstrek
kelig god vandel og tilstrekkelig erfaring til
å sikre en sunn og fornuftig ledelse av
transaksjonsregisteret.
g) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 78
nr. 7 dersom det ikke har objektive, ikke
diskriminerende og offentlig tilgjengelige
vilkår for tilgang for tjenesteytere og fore
tak som er omfattet av rapporteringsplikten
i henhold til artikkel 9.
h) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 78
nr. 8 dersom det ikke offentliggjør priser og
avgifter for tjenester som leveres i henhold

til denne forordning, dersom det ikke gir
rapporterende enheter atskilt tilgang til
særlige tjenester, eller dersom det krever
priser og avgifter som ikke står i forhold til
kostnadene.
II. Overtredelser som gjelder operasjonelle krav:
a) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 79
nr. 1 dersom det ikke kartlegger kildene til
operasjonell risiko eller reduserer dem, ved
å utvikle egnede systemer, kontroller og
framgangsmåter.
b) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 79
nr. 2 dersom det ikke utarbeider, gjennom
fører og opprettholder egnede retnings
linjer for kontinuerlig virksomhet og en
katastrofeberedskapsplan som har som for
mål å ivareta dets funksjoner, sikre gjenopp
takelse av virksomheten til rett tid og opp
fylle transaksjonsregisterets forpliktelser.
c) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 80
nr. 1 dersom det ikke sikrer fortrolig
behandling, integritet og vern av de opplys
ningene som mottas i henhold til artikkel 9.
d) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 80
nr. 2 dersom det bruker data som det mottar i henhold til denne forordning, for kom
mersielle formål uten at berørte motparter
har gitt sitt samtykke.
e) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 80
nr. 3 dersom det ikke omgående registrerer
opplysningene som mottas i henhold til
artikkel 9, eller ikke oppbevarer dem i
minst ti år etter at de relevante kontraktene
er utløpt, eller dersom det ikke har raske og
effektive framgangsmåter for registrering
for å dokumentere endringer av de regis
trerte opplysningene.
f) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 80
nr. 4 dersom det ikke beregner posisjoner
per derivatklasse og per rapporterende
enhet på grunnlag av de nærmere opplys
ningene om derivatkontraktene som rap
porteres i samsvar med artikkel 9.
g) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 80
nr. 5 dersom det ikke tillater at partene i en
kontrakt får tilgang til opplysningene og
mulighet til å rette dem til rett tid.
h) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 80
nr. 6 dersom det ikke treffer alle rimelige
tiltak for å forebygge misbruk av de opplys
ningene som oppbevares i dets systemer.
III. Overtredelser i forbindelse med gjennomsik
tighet og tilgang til opplysninger:
a) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 81
nr. 1 dersom det ikke regelmessig og på en
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lett tilgjengelig måte offentliggjør samlede
posisjoner per derivatklasse for de rappor
terte kontraktene.
b) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 81
nr. 2 dersom det ikke gir enhetene omhand
let i artikkel 81 nr. 3 direkte og umiddelbar
tilgang til de opplysningene om derivatkon
trakter som de trenger for å oppfylle sine
respektive forpliktelser og utføre sine oppdrag.
IV. Overtredelser i forbindelse med hindringer for
tilsynsvirksomheten:
a) Et transaksjonsregister overtrer artikkel 61
nr. 1 dersom det gir uriktige og villedende
opplysninger som svar på en enkel anmod
ning om opplysninger fra ESMA i samsvar
med artikkel 61 nr. 2, eller som svar på en
beslutning fra ESMA der det kreves opplys
ninger i samsvar med artikkel 61 nr. 3.
b) Et transaksjonsregister framlegger uriktige
eller villedende svar på spørsmål som stilles
i henhold til artikkel 62 nr. 1 bokstav c).
c) Et transaksjonsregister etterkommer ikke
innen rimelig tid et tilsynstiltak truffet av
ESMA i henhold til artikkel 73.
Vedlegg II
Liste over koeffisienter knyttet til skjerpende og
formildende omstendigheter ved anvendelse av
artikkel 65 nr. 3
Følgende koeffisienter skal anvendes kumulativt
på grunnbeløpene nevnt i artikkel 65 nr. 2:
I. Justeringskoeffisienter knyttet til skjerpende
omstendigheter:
a) Dersom overtredelsen er begått gjentatte
ganger, anvendes en tilleggskoeffisient på
1,1 for hver gang den gjentas.

b) Dersom overtredelsen er begått i mer enn
seks måneder, anvendes en koeffisient på
1,5.
c) Dersom overtredelsen har avdekket sys
temsvakheter i organiseringen av transak
sjonsregisteret, særlig i dets framgangs
måter, ledelsessystemer eller internkon
troller, anvendes en koeffisient på 2,2.
d) Dersom overtredelsen har hatt negativ innvirkning på kvaliteten på opplysningene i
transaksjonsregisteret, anvendes en koeffi
sient på 1,5.
e) Dersom overtredelsen er begått forsettlig,
anvendes en koeffisient på 2.
f) Dersom det ikke er truffet korrigerende til
tak etter at overtredelsen ble fastslått,
anvendes en koeffisient på 1,7.
g) Dersom transaksjonsregisterets øverste
ledelse ikke har samarbeidet med ESMA
om gjennomføringen av ESMAs granskin
ger, anvendes en koeffisient på 1,5.
II. Justeringskoeffisienter knyttet til formildende
omstendigheter:
a) Dersom overtredelsen er begått i mindre
enn ti virkedager, anvendes en koeffisient
på 0,9.
b) Dersom et transaksjonsregisters øverste
ledelse kan godtgjøre at den har truffet alle
nødvendige tiltak for å hindre overtredel
sen, anvendes en koeffisient på 0,7.
c) Dersom transaksjonsregisteret raskt, effek
tivt og fullt ut har underrettet ESMA om
overtredelsen, anvendes en koeffisient på
0,4.
d) Dersom transaksjonsregisteret frivillig har
truffet tiltak for å sikre at en lignende over
tredelse ikke kan begås i framtiden, anven
des en koeffisient på 0,6.
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Vedlegg 1

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012
av 14. mars 2012 om shortsalg og visse sider ved
kredittbytteavtaler
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 114,
under henvisning til forslag fra Europakommi
sjonen,
etter oversending av utkast til regelverksakt til
de nasjonale parlamentene,
under henvisning til uttalelse fra Den euro
peiske sentralbank1,
under henvisning til uttalelse fra Den euro
peiske økonomiske og sosiale komité2,
etter den ordinære regelverksprosessen3 og
ut fra følgende betraktninger:
1) Da finanskrisen nådde sitt høydepunkt i sep
tember 2008, vedtok vedkommende myndig
heter i flere medlemsstater og tilsynsmyndig
hetene i tredjestater som De forente stater og
Japan nødtiltak for å begrense eller forby
shortsalg av visse eller alle verdipapirer. De
handlet på grunnlag av bekymringer om at
shortsalg i en tid med betydelig finansiell uro
kunne forverre fallet i aksjekursene, særlig i
finansinstitusjoner, på en måte som til slutt
ville kunne true deres overlevelsesevne og
skape systemrisiko. Medlemsstatene vedtok
innbyrdes avvikende tiltak ettersom Unionen
mangler et særlig felles regelverk for å
behandle saker som gjelder shortsalg.
2) For å sikre at det indre marked virker på en til
fredsstillende måte og forbedre vilkårene for
dets virkemåte, særlig med hensyn til finans
markedene, og for å sikre et høyt nivå for for
bruker- og investorvern er det hensiktsmessig
å fastsette felles rammeregler med hensyn til
krav og myndighet i forbindelse med shortsalg
og kredittbytteavtaler samt å sikre større sam
1
2
3

EUT C 91 av 23.3.2011, s. 1.
EUT C 84 av 17.3.2011, s. 34.
Europaparlamentets holdning av 15. november 2011 (ennå
ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 21. februar
2012.

ordning og samsvar mellom medlemsstatene
når det må treffes tiltak under ekstraordinære
omstendigheter. Det er nødvendig å harmoni
sere reglene for shortsalg og visse sider ved
kredittbytteavtaler for å unngå at det oppstår
hindringer for at det indre marked virker slik
det skal, ettersom det ellers er sannsynlig at
medlemsstatene fortsetter å treffe innbyrdes
avvikende tiltak.
3) Det er hensiktsmessig og nødvendig at disse
reglene har form av en forordning for å sikre
at bestemmelser som direkte pålegger private
parter å melde og offentliggjøre korte netto
posisjoner i visse instrumenter og med hensyn til udekket shortsalg, anvendes på en ens
artet måte i hele Unionen. En forordning er
også nødvendig for å gi Den europeiske til
synsmyndighet (Den europeiske verdipapirog markedstilsynsmyndighet) (ESMA), som
ble opprettet ved europaparlaments- og råds
forordning (EU) nr. 1095/20104, myndighet
til å samordne tiltak truffet av vedkommende
myndigheter, eller til å treffe tiltak selv.
4) Denne forordnings virkeområde bør være så
bredt som mulig for at forebyggende ramme
regler skal kunne anvendes under ekstraordi
nære omstendigheter. Rammereglene bør
omfatte alle finansielle instrumenter, men bør
fastsette tiltak som står i forhold til den risi
koen shortsalg av ulike instrumenter kan
medføre. Vedkommende myndigheter og
ESMA bør derfor bare under ekstraordinære
omstendigheter ha rett til å treffe tiltak for
alle typer finansielle instrumenter, som strek
ker seg lenger enn de permanente tiltak som
bare gjelder for visse typer instrumenter der
det er klart identifiserte risikoer som skal
håndteres.
5) For å få slutt på den nåværende fragmenterte
situasjonen, der noen medlemsstater har truf
fet innbyrdes avvikende tiltak, og for å
4

EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.
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6)

7)

8)

9)

begrense muligheten for at avvikende tiltak
treffes av vedkommende myndigheter, er det
viktig på en harmonisert måte å håndtere den
mulige risikoen som oppstår som følge av
shortsalg og kredittbytteavtaler. Kravene som
skal innføres, bør gjøre det mulig å håndtere
identifisert risiko uten at det unødig reduse
rer de fordelene shortsalg innebærer for kva
liteten og effektiviteten på markedene. Selv
om shortsalg kan ha negative virkninger i
visse situasjoner, spiller det under normale
markedsforhold en viktig rolle for å sikre at
finansmarkedene virker på en tilfredsstillende
måte, særlig i forbindelse med markedslikvi
ditet og effektiv prisdannelse.
Henvisninger i denne forordning til fysiske og
juridiske personer bør omfatte registrerte
sammenslutninger av foretak som ikke har
status som juridisk person.
Økt gjennomsiktighet i forbindelse med bety
delige korte nettoposisjoner i visse finansielle
instrumenter vil sannsynligvis være en fordel
for både tilsynsmyndigheten og markedsdel
takerne. For aksjer som er opptatt til notering
på en handelsplass i Unionen, bør det innfø
res en todelt modell som gir større gjennom
siktighet for betydelige korte nettoposisjoner
i aksjer på egnet nivå. Ved den nedre terske
len bør melding om en posisjon gis direkte til
de berørte tilsynsmyndighetene for at de skal
kunne overvåke og, om nødvendig, granske
shortsalg som kan skape systemrisiko,
utgjøre markedsmisbruk eller skape uro på
markedene. Ved den øvre terskelen bør posi
sjoner offentliggjøres for markedet for å gi
nyttige opplysninger til andre markedsdelta
kere om betydelige enkeltstående korte posi
sjoner i aksjer.
Det bør innføres et krav om melding til til
synsmyndighetene om betydelige korte netto
posisjoner i statspapirer i Unionen ettersom
slike meldinger vil gi nyttige opplysninger
som kan støtte tilsynsmyndighetenes overvå
king av om slike posisjoner faktisk skaper
systemrisiko eller anvendes til misbruk. Et
slikt krav bør bare omfatte direkte melding til
tilsynsmyndighetene ettersom offentliggjø
ring av opplysninger til markedet om slike
instrumenter kan ha negativ innvirkning på
markedene for statspapirer dersom likvidite
ten allerede er redusert.
Meldingskravene for statspapirer bør gjelde
for gjeldsinstrumenter utstedt av en med
lemsstat og av Unionen, herunder Den euro
peiske investeringsbank, en medlemsstats

offentlige myndighet, organer, spesialforetak
eller internasjonale finansinstitusjoner oppret
tet av to eller flere medlemsstater, som utste
der papirer på vegne av en eller flere med
lemsstater, for eksempel Det europeiske
finansielle stabiliseringsfond og den framti
dige europeiske stabiliseringsordning. Der
som medlemsstaten er en forbundsstat, bør
meldingskravene også gjelde for gjeldsinstru
menter utstedt av en delstat i forbundsstaten.
De bør imidlertid ikke gjelde for andre regio
nale eller lokale organer eller halvoffentlige
organer i en medlemsstat, som utsteder
gjeldsinstrumenter. Formålet med gjelds
instrumenter som utstedes av Unionen, er å
støtte medlemsstatenes betalingsbalanse
eller finansielle stabilitet eller å yte makro
finansiell bistand til tredjestater.
10) For å sikre omfattende og effektiv gjennom
siktighet er det viktig at meldingskravene
omfatter ikke bare korte posisjoner som opp
står gjennom handel med aksjer eller stats
papirer på handelsplasser, men også korte
posisjoner som oppstår gjennom handel uten
for handelsplasser, og korte nettoposisjoner
som oppstår gjennom bruk av derivater, for
eksempel opsjoner, terminkontrakter, indek
stilknyttede instrumenter, differansekontrak
ter og prisveddemål («spread bets») i forbin
delse med aksjer eller statspapirer.
11) For å være nyttig for tilsynsmyndighetene og
markedene bør en gjennomsiktighetsord
ning gi fullstendige og nøyaktige opplysnin
ger om en fysisk eller juridisk persons posi
sjoner. Opplysningene som gis til tilsynsmyn
digheten eller markedet, bør særlig omfatte
både korte og lange posisjoner for å gi nyttige
opplysninger om den fysiske eller juridiske
personens korte nettoposisjon i aksjer, stats
papirer og kredittbytteavtaler.
12) Ved beregningen av korte eller lange posisjo
ner bør det tas hensyn til enhver form for øko
nomisk interesse som en fysisk eller juridisk
person har i forbindelse med et selskaps
utstedte aksjekapital eller statspapirer utstedt
av en medlemsstat eller Unionen. Det bør sær
lig tas hensyn til økonomiske interesser som
er oppnådd direkte eller indirekte ved bruk av
derivater som opsjoner, terminkontrakter, dif
feransekontrakter og prisveddemål i forbin
delse med aksjer eller statspapirer, samt indek
ser, kurver av verdipapirer og børsomsatte
fond. Når det gjelder posisjoner i statspapirer,
bør det også tas hensyn til kredittbytteavtaler
som er knyttet til utstedere av statspapirer.
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13) I tillegg til gjennomsiktighetsordningen som
er fastsatt i denne forordning, bør Kommisjo
nen i forbindelse med omarbeidingen av euro
paparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF av
21. april 2004 om markeder for finansielle
instrumenter5 overveie om verdipapirfore
takenes innlemming av opplysninger om
shortsalg i transaksjonsrapporter til vedkom
mende myndigheter, vil tilføre nyttige til
leggsopplysninger som gjør det mulig for ved
kommende myndigheter å overvåke nivåene
av shortsalg.
14) Kjøp av kredittbytteavtaler uten at det finnes
en lang posisjon i underliggende statspapirer
eller i eiendeler, en portefølje av eiendeler,
finansielle forpliktelser eller finansierings
avtaler hvis verdi avhenger av statspapirenes
verdi, kan økonomisk sett tilsvare erverv av
en kort posisjon i det underliggende gjelds
instrumentet. Beregningen av en kort netto
posisjon i statspapirer bør derfor omfatte kre
dittbytteavtaler som gjelder en offentlig utste
ders forpliktelse. Det bør tas hensyn til posi
sjonen i en kredittbytteavtale både for å
bestemme om en fysisk eller juridisk person
har en betydelig kort nettoposisjon i statspapi
rer som skal meldes til en vedkommende
myndighet, og, når en vedkommende myn
dighet opphever begrensninger for udekkede
transaksjoner knyttet til kredittbytteavtaler,
for å fastsette den betydelige udekkede posi
sjonen i en kredittbytteavtale knyttet til en
utsteder av statspapirer, som skal meldes til
vedkommende myndighet.
15) For å gjøre løpende overvåking av posisjo
nene mulig bør gjennomsiktighetsordningen
også omfatte melding eller offentliggjøring
når en endring i en kort nettoposisjon medfø
rer en økning eller reduksjon over eller under
visse terskler.
16) For at gjennomsiktighetsordningen skal være
effektiv, er det viktig at den anvendes uavhen
gig av hvor den fysiske eller juridiske person
befinner seg, herunder i en tredjestat, når
denne personen har en betydelig kort netto
posisjon i et selskap som har aksjer som er
opptatt til notering på en handelsplass i Unio
nen, eller en kort nettoposisjon i statspapirer
utstedt av en medlemsstat eller Unionen.
17) Definisjonen av et shortsalg bør ikke omfatte
en gjenkjøpsavtale mellom to parter der den
ene part selger et verdipapir til den andre til
en angitt pris med en forpliktelse til å kjøpe
5
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tilbake verdipapiret på et senere tidspunkt til
en annen angitt pris, eller en derivatkontrakt
der det er avtalt å selge verdipapirer til en
angitt pris på et senere tidspunkt. Definisjo
nen bør ikke omfatte en overføring av verdi
papirer i henhold til en avtale om utlån av ver
dipapirer.
18) Udekket shortsalg av aksjer og statspapirer
anses iblant å øke den mulige risikoen for man
glende oppgjør og for volatilitet. For å redusere
denne risikoen er det hensiktsmessig å innføre
begrensninger for udekket shortsalg av slike
instrumenter. De særlige begrensningene bør
ta hensyn til de ulike ordningene som for tiden
anvendes for dekket shortsalg. Disse omfatter
en egen gjenkjøpsavtale som ligger til grunn
for at personen som foretar shortsalg av et ver
dipapir, kjøper tilbake et tilsvarende verdipapir
i tide, slik at oppgjør av shortsalgtransaksjonen
kan skje, og omfatter avtaler om sikkerhetsstil
lelse dersom sikkerhetshaver kan anvende
verdipapiret til oppgjør for shortsalgtransaksjo
nen. Ytterligere eksempler er tegningsrettse
misjoner (tilbud) fra selskaper til eksisterende
aksjeeiere, lånepuljer og muligheter for gjen
kjøpsavtaler gjennom for eksempel handels
plasser, clearingsystemer eller sentralbanker.
19) I forbindelse med udekket shortsalg av aksjer
er det nødvendig for en fysisk eller juridisk
person å ha inngått en avtale med en tredje
mann der tredjemann har bekreftet at aksjen
er tilgjengelig, det vil si at tredjemann bekref
ter at vedkommende anser at aksjen kan gjø
res tilgjengelig for oppgjør på avtalt tidspunkt.
Det er nødvendig at en slik bekreftelse gis på
grunnlag av tiltak truffet overfor tredjemann,
slik at den fysiske eller juridiske person kan
ha en rimelig forventning om at oppgjøret kan
skje på avtalt tidspunkt. Dette omfatter tiltak
som for eksempel at en tredjemann har for
delt aksjene for lån eller kjøp slik at oppgjøret
kan skje på avtalt tidspunkt. Når det gjelder
shortsalg som skal dekkes gjennom kjøp av
aksjen samme dag, omfatter dette bekreftelse
fra tredjemann på at vedkommende anser
aksjen som lett å låne eller kjøpe. Aksjenes
likviditet, særlig når det gjelder omset
ningsnivå og hvor lett kjøp, salg og lån kan
finne sted med minst mulig innvirkning på
markedet, bør tas hensyn til når ESMA
bestemmer hvilke tiltak som er nødvendige
for å ha en rimelig forventning om at oppgjø
ret kan skje på avtalt tidspunkt.
20) I forbindelse med udekket shortsalg av stats
papirer kan det forhold at et shortsalg vil bli
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dekket gjennom kjøp av statspapirene samme
dag, anses som et eksempel på hva som kan
skape rimelige forventninger om at oppgjøret
kan skje på avtalt tidspunkt.
21) Kredittbytteavtaler for statspapirer bør bygge
på prinsippet om forsikringsinteresse, samti
dig som det anerkjennes at det kan finnes
andre interesser knyttet til en offentlig utste
der enn innehav av obligasjoner. Disse inter
essene omfatter sikring mot risikoen for den
offentlige utstederens mislighold når en
fysisk eller juridisk person har en lang posi
sjon i statspapirer fra nevnte utsteder, eller
sikring mot risikoen for at statspapirenes
verdi reduseres, når den fysiske eller juri
diske person har eiendeler eller forpliktelser
som gjelder offentlige eller private foretak i
den berørte medlemsstat, og hvis verdi
avhenger av statspapirenes verdi. Slike eien
deler bør omfatte finansieringsavtaler, en por
tefølje av eiendeler eller finansielle forpliktel
ser samt rente- eller valutabytteavtaletransak
sjoner der kredittbytteavtaler for statspapirer
anvendes som et redskap for å håndtere mot
partsrisiko for å sikre eksponeringen mot
finansieringsavtaler og utenrikshandelsavta
ler. Ingen posisjon eller portefølje av posisjo
ner som anvendes i forbindelse med sikring
av eksponeringen mot statspapirer, bør anses
som en udekket posisjon i en kredittbytteav
tale for statspapirer. Dette omfatter enhver
eksponering mot sentralmyndigheter, regio
nale og lokale forvaltninger, offentlige foretak
eller enhver eksponering som garanteres av
en av ovennevnte enheter. I tillegg bør også
eksponering for private foretak som er eta
blert i den berørte medlemsstat, være omfat
tet. Alle eksponeringer bør tas i betraktning i
denne sammenheng, herunder lån, mot
partskredittrisiko (herunder mulige ekspone
ringer når det kreves lovfestet kapital for en
slik eksponering), fordringer og garantier.
Dette omfatter også indirekte eksponeringer
mot enhver av de nevnte enhetene, som fore
kommer blant annet gjennom eksponering
mot indekser, fond eller spesialforetak.
22) Ettersom inngåelse av en kredittbytteavtale
for statspapirer uten en underliggende ekspo
nering mot risikoen for en reduksjon av stats
papirenes verdi kan ha negativ innvirkning på
stabiliteten på markedene for statspapirer,
bør det være forbudt for fysiske eller juridiske
personer å inngå slike udekkede posisjoner i
kredittbytteavtaler. Ved første tegn på at mar
kedene for statspapirer ikke virker på en til

23)

24)

25)

26)

fredsstillende måte, bør vedkommende myn
dighet likevel midlertidig kunne oppheve en
slik begrensning. Vedkommende myndighet
bør foreta en slik oppheving på et objektivt
grunnlag etter en analyse av de indikatorene
som er fastsatt i denne forordning. Vedkom
mende myndigheter bør også kunne anvende
ytterligere indikatorer.
Det er også hensiktsmessig å ta med krav til
sentrale motparter i forbindelse med fram
gangsmåter for dekningskjøp og gebyrer for
manglende oppgjør for transaksjoner i aksjer.
Framgangsmåtene for dekningskjøp og kra
vene knyttet til sent oppgjør bør også angi
grunnleggende standarder for oppgjørsdisi
plin. Kravene til dekningskjøp og gebyrer bør
være tilstrekkelig fleksible til at den sentrale
motpart som er ansvarlig for å sikre at disse
framgangsmåtene foreligger, kan overlate til
en annen markedsdeltaker i praksis å foreta
kjøpet eller ilegge gebyret. For at finansmar
kedene skal virke på en tilfredsstillende måte,
er det imidlertid nødvendig at oppgjørsdisi
plin behandles mer omfattende i et overord
net forslag til regelverk.
Tiltak knyttet til statspapirer og kredittbytte
avtaler for statspapirer, herunder økt gjen
nomsiktighet og flere begrensninger for
udekket shortsalg, bør pålegge krav som står
i forhold til formålet, og samtidig unngå en
negativ innvirkning på likviditeten på marke
dene for statsobligasjoner og markedene for
gjenkjøp av statsobligasjoner.
Aksjer opptas i stadig økende grad til notering på ulike handelsplasser i Unionen og i
tredjestater. Mange store selskaper som er
hjemmehørende i en tredjestat, har også
aksjer som opptas til notering på en handels
plass i Unionen. Av effektivitetshensyn er det
hensiktsmessig å frita verdipapirer fra visse
meldings- og opplysningskrav dersom den
viktigste handelsplassen for det berørte
instrumentet er i en tredjestat.
Prisstilling spiller en avgjørende rolle ved å
tilføre markedene i Unionen likviditet, og
prisstillerne må ta korte posisjoner for å
utføre den oppgaven. Innføring av krav til slik
virksomhet kan alvorlig svekke evnen til å til
føre likviditet og ha betydelig negativ innvirk
ning på effektiviteten på markedene i Unio
nen. Det forventes for øvrig ikke at prisstillere
tar betydelige korte posisjoner unntatt i svært
korte perioder. Det er derfor hensiktsmessig
å unnta fysiske eller juridiske personer som
deltar i slik virksomhet, fra krav som kan
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svekke deres evne til å utføre en slik oppgave
og dermed ha negativ innvirkning på marke
dene i Unionen. For at slike krav skal kunne
anvendes på tilsvarende enheter i tredjesta
ter, er det nødvendig med en framgangsmåte
for å vurdere likeverdigheten til markeder i
tredjestater. Unntaket bør gjelde ulike typer
prisstilling, men ikke egenhandel. Det er også
hensiktsmessig å unnta visse former for pri
mærmarkedsvirksomhet, for eksempel de
som gjelder statspapirer og stabiliseringsord
ninger, ettersom dette er viktig virksomhet
som bidrar til at markedene virker på en
effektiv måte. Vedkommende myndigheter
bør underrettes om anvendelsen av unntak og
bør kunne forby fysiske eller juridiske perso
ner å anvende et unntak dersom de ikke opp
fyller de relevante kriteriene for unntaket.
Vedkommende myndigheter bør også kunne
anmode om opplysninger fra den fysiske eller
juridiske person for å overvåke dennes anven
delse av unntaket.
27) I tilfelle av en negativ utvikling som utgjør en
alvorlig trussel mot den finansielle stabilite
ten eller tilliten til markedet i en medlems
stat eller i Unionen, bør vedkommende
myndigheter ha rett til å gripe inn og kreve
større gjennomsiktighet eller pålegge mid
lertidige begrensninger for shortsalg, kre
dittbytteavtaletransaksjoner eller andre
transaksjoner, for å hindre et ukontrollert
kursfall for et finansielt instrument. Slike til
tak kan bli nødvendige på grunn av en rekke
negative hendelser eller en negativ utvikling,
herunder ikke bare finansielle eller økono
miske hendelser, men også for eksempel
naturkatastrofer og terrorhandlinger. Videre
kan visse negative hendelser eller en negativ
utvikling som krever tiltak, inntreffe i en
enkelt medlemsstat uten at det får grense
kryssende
virkninger.
Vedkommende
myndigheter bør ha tilstrekkelig fleksibel
myndighet til at de kan håndtere en rekke
ulike ekstraordinære omstendigheter. Ved
kommende myndigheter bør ta behørig hensyn til forholdsmessighetsprinsippet når de
treffer slike tiltak.
28) Ettersom denne forordning bare omhandler
begrensninger for shortsalg og kredittbytte
avtaler for å hindre et ukontrollert kursfall for
et finansielt instrument, er det mest hensikts
messig at behovet for andre typer begrensnin
ger, for eksempel begrensninger for posisjo
ner eller produkter som kan føre til alvorlige
problemer knyttet til investorvern, vurderes i

29)

30)

31)

32)

forbindelse med Kommisjonens revisjon av
direktiv 2004/39/EF.
Vedkommende myndigheter har vanligvis
best forutsetninger for å overvåke markeds
forholdene og for innledningsvis å reagere på
en negativ hendelse eller utvikling ved å
avgjøre om det har oppstått en alvorlig trussel
mot den finansielle stabiliteten eller tilliten til
markedet, og om det er nødvendig å treffe til
tak for å bøte på situasjonen, men myndighet i
denne forbindelse samt vilkår og framgangs
måter for å anvende den bør harmoniseres i
størst mulig omfang.
I tilfelle av et betydelig kursfall for et finansi
elt instrument på en handelsplass bør ved
kommende myndighet også ha mulighet til
midlertidig å begrense shortsalg av det finan
sielle instrumentet på denne plassen innenfor
sin jurisdiksjon, eller til å anmode ESMA om
en begrensning i andre jurisdiksjoner for å
kunne gripe inn raskt når det er hensiktsmes
sig og for en kort periode, for å hindre et
ukontrollert kursfall for det berørte instru
mentet. Vedkommende myndighet bør også
være forpliktet til å meddele en slik beslut
ning til ESMA, slik at ESMA umiddelbart kan
underrette vedkommende myndigheter i
andre medlemsstater med omsetningssteder
der det foregår handel med samme instru
ment, samordne vedtakelsen av disse tilta
kene i de andre medlemsstatene og, ved
behov, hjelpe dem med å oppnå enighet, eller
ta en beslutning selv i samsvar med artikkel
19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
Dersom en negativ hendelse eller utvikling
omfatter flere enn én medlemsstat eller har
andre grensekryssende virkninger, for eksem
pel dersom et finansielt instrument er opptatt
til notering på ulike handelsplasser i flere for
skjellige medlemsstater, er nært samråd og
samarbeid mellom vedkommende myndig
heter avgjørende. ESMA bør ha en viktig sam
ordningsrolle i en slik situasjon og bør prøve å
sikre samsvar mellom vedkommende myndig
heter. Sammensetningen av ESMA, som
omfatter representanter for vedkommende
myndigheter, vil hjelpe ESMA i utførelsen av
denne oppgaven. Vedkommende myndig
heter bør dessuten ha myndighet til å treffe til
tak når de har interesse av å gripe inn.
I tillegg til å samordne tiltak som treffes av
vedkommende myndigheter, bør ESMA sikre
at vedkommende myndigheter treffer tiltak
bare når de er nødvendige og står i forhold til
formålet. ESMA bør ha mulighet til å gi
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33)

34)

35)

36)

37)

6

uttalelser til vedkommende myndigheter om
anvendelsen av myndigheten til å gripe inn.
Vedkommende myndigheter har ofte best for
utsetninger for å overvåke og reagere raskt
på en negativ hendelse eller utvikling, men
ESMA bør også ha myndighet til å treffe tiltak
dersom shortsalg og annen beslektet virk
somhet utgjør en trussel mot finansmarkede
nes ordnede virkemåte og integritet eller sta
biliteten i hele eller deler av finanssystemet i
Unionen, dersom det får grensekryssende
virkninger og vedkommende myndigheter
ikke har truffet tilstrekkelige tiltak for å
avverge trusselen. ESMA bør om mulig råd
føre seg med Det europeiske råd for system
risiko (ESRB), som ble opprettet ved europa
parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1092/
2010 av 24. november 2010 om makrotilsyn
med finanssystemet i Den europeiske union
og om opprettelse av et europeisk råd for sys
temrisiko6, og med andre berørte myndig
heter dersom et slikt tiltak kan ha virkninger
utenfor finansmarkedene, noe som kan være
tilfelle for råvarederivater som anvendes som
sikring for fysiske posisjoner.
ESMAs myndighet i henhold til denne forord
ning til å begrense shortsalg og annen beslek
tet virksomhet under
ekstraordinære
omstendigheter, er i samsvar med artikkel 9
nr. 5 i forordning (EU) nr. 1095/2010. Denne
myndighet bør ikke berøre ESMAs myndig
het i en krisesituasjon i henhold til artikkel 18
i forordning (EU) nr. 1095/2010. ESMA bør
særlig kunne gjøre enkeltvedtak som påleg
ger vedkommende myndigheter å treffe tiltak
eller gjøre enkeltvedtak rettet mot deltakere
på finansmarkedene i henhold til artikkel 18 i
forordning (EU) nr. 1095/2010.
Henvisninger i denne forordning til artikkel
18 og 38 i forordning (EU) nr. 1095/2010 er
av forklarende art. Artiklene får anvendelse
selv om en slik henvisning mangler.
Vedkommende myndigheters og ESMAs
myndighet til å gripe inn for å begrense
shortsalg, kredittbytteavtaler og andre trans
aksjoner bør bare være midlertidig og utøves
bare så lenge og i det omfang det er nødven
dig for å avverge den særlige trusselen.
På grunn av den særlige risiko som kan opp
stå ved bruk av kredittbytteavtaler, krever
slike transaksjoner at vedkommende myndig
heter foretar nøye overvåking. Særlig bør ved
kommende myndigheter i ekstraordinære til-
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feller ha myndighet til å kreve opplysninger
fra fysiske eller juridiske personer som gjen
nomfører slike transaksjoner, om formålet
med transaksjonen.
38) ESMA bør gis myndighet til å granske et pro
blem eller en praksis knyttet til shortsalg eller
bruk av kredittbytteavtaler, for å vurdere om
problemet eller praksisen utgjør en mulig
trussel mot den finansielle stabiliteten eller til
liten til markedet. Når ESMA foretar en slik
gransking, bør ESMA offentliggjøre en rap
port med resultatene av den.
39) Ettersom noen av bestemmelsene i denne for
ordning får anvendelse på fysiske eller juri
diske personer og handlinger i tredjestater, er
det nødvendig at vedkommende myndigheter
og tilsynsmyndigheter i tredjestater samar
beider i visse situasjoner. Vedkommende
myndigheter bør derfor inngå avtaler med til
synsmyndigheter i tredjestater. ESMA bør
samordne utviklingen av slike samarbeidsav
taler og utvekslingen mellom vedkommende
myndigheter av opplysninger som mottas fra
tredjestater.
40) Denne forordning er forenlig med de grunn
leggende rettigheter og de prinsipper som er
anerkjent særlig i traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte (TEUV) og i Den
europeiske unions pakt om grunnleggende
rettigheter (heretter kalt «pakten»), særlig
retten til vern av personopplysninger som er
fastsatt i artikkel 16 i TEUV og i artikkel 8 i
pakten. Gjennomsiktighet med hensyn til
betydelige korte nettoposisjoner, herunder
offentliggjøring over en viss terskel når dette
er fastsatt i denne forordning, er nødvendig
for å sikre stabilitet på finansmarkedene og
vern av investorene. Denne gjennosiktighe
ten vil gjøre det mulig for tilsynsmyndighe
tene å overvåke bruken av shortsalg i forbin
delse med strategier som innebærer mis
bruk, og følgene av shortsalg for markede
nes virkemåte. Gjennomsiktigheten kan
dessuten bidra til å redusere informasjons
ulikhet og sikre at alle markedsdeltakere får
tilstrekkelige opplysninger om i hvilket
omfang shortsalg påvirker kursene. Enhver
utveksling eller overføring av opplysninger
fra vedkommende myndigheter bør være i
samsvar med reglene for overføring av per
sonopplysninger fastsatt i europaparlamentsog rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober
1995 om vern av fysiske personer i forbin
delse med behandling av personopplysnin
ger og om fri utveksling av slike opplysnin
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ger7. Enhver utveksling eller overføring av
opplysninger fra ESMA bør være i samsvar
med reglene for overføring av personopplys
ninger fastsatt i europaparlaments- og råds
forordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember
2000 om personvern i forbindelse med
behandling av personopplysninger i Felles
skapets institusjoner og organer og om fri
utveksling av slike opplysninger8, som fullt
ut får anvendelse på behandlingen av person
opplysninger med henblikk på denne forord
ning.
41) Idet det tas hensyn til de prinsipper som er
fastsatt i Kommisjonens melding om styrking
av sanksjonsordninger i sektoren for finansi
elle tjenester, samt unionsrettsakter vedtatt
for å følge opp nevnte melding, bør medlems
statene fastsette regler for sanksjoner og for
valtningsmessige tiltak som får anvendelse
ved overtredelser av bestemmelsene i denne
forordning, og bør sikre at de gjennomføres.
Sanksjonene og de forvaltningsmessige til
takene skal være virkningsfulle, stå i forhold
til overtredelsen og virke avskrekkende. De
bør bygge på retningslinjer vedtatt av ESMA
for å fremme tilnærming og sammenheng på
tvers av sektorene mellom sanksjonsordnin
gene i finanssektoren.
42) For å sikre ensartede vilkår for gjennomførin
gen av denne forordning bør Kommisjonen
gis gjennomføringsmyndighet. Denne myn
dighet bør utøves i samsvar med europaparla
ments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011
av 16. februar 2011 om fastsettelse av all
menne regler og prinsipper for medlemsstate
nes kontroll med Kommisjonens utøvelse av
sin gjennomføringsmyndighet9. Kommisjo
nen bør holde Europaparlamentet underrettet
om framskritt i forbindelse med beslutninger
om å bestemme om tredjestaters rettslige og
tilsynsmessige rammer oppfyller kravene i
denne forordning.
43) Myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar
med artikkel 290 i TEUV bør delegeres til
Kommisjonen med hensyn til opplysninger
om beregning av korte posisjoner når en
fysisk eller juridisk person har en udekket
posisjon i en kredittbytteavtale, terskler for
melding eller offentliggjøring samt nærmere
angivelse av kriterier og faktorer for å
avgjøre i hvilke tilfeller en negativ hendelse
7
8
9

EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.
EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13.

eller utvikling skaper en alvorlig trussel mot
den finansielle stabiliteten eller tilliten til
markedet i en medlemsstat eller Unionen.
Det er særlig viktig at Kommisjonen holder
hensiktsmessige samråd under sitt forbere
dende arbeid, herunder ved behov med
sakkyndige fra de berørte institusjoner,
myndigheter og organer. Kommisjonen bør
når den forbereder og utarbeider de dele
gerte rettsaktene, sikre at de berørte doku
mentene samtidig, i rett tid og på en egnet
måte oversendes til Europaparlamentet og
Rådet.
44) Kommisjonen bør framlegge for Europaparla
mentet og Rådet en rapport med en vurdering
av egnetheten av de fastsatte tersklene for
melding og offentliggjøring samt av anvendel
sen av begrensninger og krav knyttet til gjen
nomsiktighet når det gjelder korte nettoposi
sjoner, og rapporten bør også omfatte en vur
dering av om andre begrensninger eller vilkår
for shortsalg eller kredittbytteavtaler er hen
siktsmessige.
45) Ettersom målene for denne forordning ikke
kan nås i tilstrekkelig grad av medlemssta
tene, selv om vedkommende myndigheter
har bedre forutsetninger for å overvåke og
har bedre kunnskaper om markedsutviklin
gen, og den samlede virkningen av proble
mene knyttet til shortsalg og kredittbytteavta
ler bare kan forstås fullt ut i unionssammen
heng, og målene derfor bedre kan nås på uni
onsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar
med nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel
5 i traktaten om Den europeiske union. I sam
svar med forholdsmessighetsprinsippet fast
satt i nevnte artikkel går denne forordning
ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå
disse målene.
46) Ettersom noen medlemsstater allerede har
innført begrensninger for shortsalg, og etter
som det ved denne forordning innføres dele
gerte rettsakter og bindende tekniske stan
darder som bør vedtas før den kan anvendes i
praksis, er det nødvendig å fastsette en til
strekkelig lang overgangsperiode. Ettersom
det er avgjørende at det innen 1. november
2012 fastsettes viktige ikke-grunnleggende
bestemmelser som vil gjøre det lettere for
markedsdeltakere å overholde denne forord
ning og for vedkommende myndigheter å
håndheve den, er det også nødvendig å gi
Kommisjonen mulighet til å vedta de tekniske
standardene og delegerte rettsaktene før
nevnte dato –
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VEDTATT DENNE FORORDNING:
Kapittel iI
Alminnelige bestemmelser
Artikkel 1
Virkeområde
1. Denne forordning får anvendelse på
a) finansielle instrumenter i henhold til artik
kel 2 nr. 1 bokstav a) som er opptatt til notering på en handelsplass i Unionen, herunder slike instrumenter når de omsettes
utenfor en handelsplass,
b) derivater nevnt i avsnitt C nr. 4-10 i vedlegg
I til direktiv 2004/39/EF som gjelder et
finansielt instrument nevnt i bokstav a)
eller en utsteder av et slikt finansielt instru
ment, herunder slike derivater når de
omsettes utenfor en handelsplass,
c) gjeldsinstrumenter utstedt av en medlems
stat eller Unionen og derivater nevnt i
avsnitt C nr. 4-10 i vedlegg I til direktiv
2004/39/EF som gjelder eller er knyttet til
gjeldsinstrumenter utstedt av en medlems
stat eller Unionen.
2. Artikkel 18, 20 og 23-30 får anvendelse på alle
finansielle instrumenter i henhold til artikkel 2
nr. 1 bokstav a).

c)

d)

Artikkel 2
Definisjoner
1. I denne forordning menes med:
a) «finansielt instrument» et instrument som
er oppført i avsnitt C i vedlegg I til direktiv
2004/39/EF,
b) «shortsalg» i forbindelse med en aksje eller
et gjeldsinstrument, ethvert salg av en
aksje eller et gjeldsinstrument som selge
ren ikke eier på det tidspunkt salgsavtalen
inngås, herunder et salg der selgeren på
det tidspunkt salgsavtalen inngås, har lånt
eller avtalt å låne aksjen eller gjeldsinstru
mentet for levering ved oppgjør, med unn
tak av
i) en av partenes salg i henhold til en gjen
kjøpsavtale der den ene part har forplik
tet seg til å selge et verdipapir til den
andre part til en fastsatt kurs, mens den
andre part har forpliktet seg til å selge
verdipapiret tilbake på en senere dato til
en annen fastsatt kurs,

e)

f)
g)
h)

i)

ii) en overføring av verdipapirer i henhold
til en avtale om utlån av verdipapirer,
eller
iii) inngåelse av en terminkontrakt eller
annen derivatkontrakt der det er avtalt
at verdipapirene skal selges til en fast
satt kurs på en framtidig dato,
«kredittbytteavtale» en derivatkontrakt der
en part betaler en avgift til en annen part i
bytte mot betaling eller en annen fordel ved
en kreditthendelse i forbindelse med et
referanseobjekt og ved ethvert annet mis
lighold i forbindelse med derivatkontrakten
som har en lignende økonomisk virkning,
«offentlig utsteder» en av følgende enheter
som utsteder gjeldsinstrumenter:
i) Unionen,
ii) en medlemsstat, herunder en offentlig
myndighet, et organ eller et spesialfore
tak i medlemsstaten,
iii) når det gjelder en medlemsstat som er
en forbundsstat, en delstat i forbunds
staten,
iv) et spesialforetak for flere medlems
stater,
v) en internasjonal finansinstitusjon opp
rettet av to eller flere medlemsstater,
som har som formål å tilføre kapital og
gi finansiell bistand til de av dens med
lemmer som er rammet eller truet av
alvorlige finansieringsproblemer, eller
vi) Den europeiske investeringsbank,
«kredittbytteavtale for statspapirer» en kre
dittbytteavtale der betaling eller en annen
fordel vil bli gitt ved en kreditthendelse
eller mislighold i forbindelse med en offent
lig utsteder,
«statspapir» et gjeldsinstrument utstedt av
en offentlig utsteder,
«utstedte statspapirer» det samlede antall
statspapirer som er utstedt av en offentlig
utsteder, og som ikke er blitt innløst,
«utstedt aksjekapital» i forbindelse med et
foretak, summen av ordinære aksjer og pre
feranseaksjer som er utstedt av foretaket,
unntatt konvertible gjeldsinstrumenter,
«hjemstat»
i) i forbindelse med et verdipapirforetak i
henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 1 i
direktiv 2004/39/EF eller et regulert
marked i henhold til artikkel 4 nr. 1
punkt 14) i direktiv 2004/39/EF, hjem
staten i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt
20 i direktiv 2004/39/EF,
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ii) i forbindelse med en kredittinstitusjon,
hjemstaten i henhold til artikkel 4 nr. 7 i
europaparlaments- og rådsdirektiv
2006/48/EF av 14. juni 2006 om adgang
til å starte og utøve virksomhet som kre
dittinstitusjon10,
iii) i forbindelse med en juridisk person
som ikke er nevnt under i) eller ii), med
lemsstaten der den har sitt forretnings
kontor eller, dersom den ikke har et for
retningskontor, medlemsstaten der den
har sitt hovedkontor,
iv) i forbindelse med en fysisk person, med
lemsstaten der denne person har sitt
hovedkontor, eller, dersom det ikke fin
nes noe hovedkontor, medlemsstaten
der denne person er bosatt,
j) «berørt vedkommende myndighet»
i) i forbindelse med en medlemsstats
statspapirer eller, når det gjelder en
medlemsstat som er en forbundsstat, i
forbindelse med statspapirene til en del
stat i forbundsstaten, eller en kreditt
bytteavtale i forbindelse med en med
lemsstat eller en delstat i en forbunds
stat, vedkommende myndighet i denne
medlemsstaten,
ii) i forbindelse med Unionens statspapirer
eller en kredittbytteavtale knyttet til
Unionen, vedkommende myndighet i
den jurisdiksjon der det kontor som
utsteder gjeldsinstrumentet, befinner
seg,
iii) i forbindelse med statspapirer fra flere
medlemsstater som opptrer gjennom et
spesialforetak, eller en kredittbytteav
tale knyttet til et slikt spesialforetak,
vedkommende myndighet i den juris
diksjon der spesialforetaket er etablert,
iv) i forbindelse med statspapirer fra en
internasjonal finansinstitusjon som er
opprettet av to eller flere medlemssta
ter, som har som formål å tilføre kapital
og gi finansiell bistand til de av dens
medlemmer som er rammet eller truet
av alvorlige finansieringsproblemer,
vedkommende myndighet i den juris
diksjon der den internasjonale finansin
stitusjonen er etablert,
v) i forbindelse med et annet finansielt
instrument enn et instrument nevnt
under i)-iv), vedkommende myndighet
for dette finansielle instrumentet som
10

EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.

definert i artikkel 2 nr. 7 i kommisjons
forordning (EF) nr. 1287/200611 og fast
satt i samsvar med kapittel III i nevnte
forordning,
vi) i forbindelse med et finansielt instru
ment som ikke er omfattet av i)-v), ved
kommende myndighet i den medlems
stat der det finansielle instrumentet
først ble opptatt til notering på en han
delsplass,
vii) i forbindelse med et gjeldsinstrument
utstedt av Den europeiske investerings
bank, vedkommende myndighet i den
medlemsstat der Den europeiske inves
teringsbank ligger,
k) «prisstilling» virksomhet som utøves av et
verdipapirforetak, en kredittinstitusjon, en
enhet i en tredjestat eller et foretak nevnt i
artikkel 2 nr. 1 bokstav l) i direktiv 2004/
39/EF, som er medlem av en handelsplass
eller et marked i en tredjestat med rettslige
og tilsynsmessige rammer som Kommisjo
nen har erklært likeverdige i henhold til
artikkel 17 nr. 2, når vedkommende handler
i eget navn med et finansielt instrument,
uavhengig av om handelen skjer på eller
utenfor handelsplassen, på en av følgende
måter:
i) ved samtidig å stille bindende kjøps- og
salgskurser av sammenlignbar stør
relse og til konkurransedyktige kurser,
med den følge at markedet regelmessig
og løpende tilføres likviditet,
ii) som ledd i den vanlige virksomheten
ved å utføre ordrer som er iverksatt av
kunder eller på kunders anmodning,
iii) ved å sikre posisjoner som er en følge av
gjennomføringen av oppgavene nevnt
under i) og ii),
l) «handelsplass» et regulert marked i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 14) i direktiv
2004/39/EF, eller en multilateral handels
fasilitet i henhold til artikkel 4 nr. 1 punkt 15
i direktiv 2004/39/EF,
m) «hovedhandelsplass» i forbindelse med en
aksje, den handelsplassen for en aksje som
har den høyeste omsetningen for aksjen,

11

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006 av 10. august
2006 om gjennomføring av europaparlaments- og råds
direktiv 2004/39/EF med hensyn til dokumentasjonsplikt
for verdipapirforetak, transaksjonsrapportering, markeds
innsyn, opptak av finansielle instrumenter til notering samt
definisjon av begreper for nevnte direktivs formål (EUT L
241 av 2.9.2006, s. 1).
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n) «godkjent primærhandler» en fysisk eller
juridisk person som har inngått en avtale
med en offentlig utsteder eller er formelt
anerkjent som primærhandler av eller på
vegne av en offentlig utsteder, og som i henhold til denne avtalen eller anerkjennelsen
har forpliktet seg til å handle i eget navn i
forbindelse med virksomhet på primær- og
sekundærmarkedet knyttet til gjeldsinstru
menter utstedt av vedkommende utsteder,
o) «sentral motpart» en juridisk person som
trer inn mellom motpartene i kontrakter
som omsettes på ett eller flere finansmarke
der, og blir kjøper overfor enhver selger og
selger overfor enhver kjøper og er ansvar
lig for driften av et clearingsystem,
p) «handelsdag» en handelsdag i henhold til
artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1287/2006,
q) «omsetning» for en aksje, omsetning i henhold til artikkel 2 nr. 9 i forordning (EF) nr.
1287/2006.
2. Kommisjonen gis myndighet til å vedta dele
gerte rettsakter i samsvar med artikkel 42 som
presiserer definisjonene som er fastsatt i nr. 1 i
denne artikkel, særlig med hensyn til når en
fysisk eller juridisk person anses å eie et finan
sielt instrument i henhold til definisjonen av
shortsalg i nr. 1 bokstav b).
Artikkel 3

3.

4.

Korte og lange posisjoner
1. Med henblikk på denne forordning er en kort
posisjon i utstedt aksjekapital eller i utstedte
statspapirer en posisjon som oppstår gjennom
a) et shortsalg av en aksje utstedt av et sel
skap, eller av et gjeldsinstrument utstedt av
en offentlig utsteder,
b) en transaksjon som skaper eller er knyttet
til et annet finansielt instrument enn et
instrument nevnt i bokstav a), der virknin
gen eller en av virkningene av transaksjo
nen er at den fysiske eller juridiske person
som gjennomfører transaksjonen, får en
økonomisk fordel dersom kursen på eller
verdien av aksjen eller gjeldsinstrumentet
faller.
2. Med henblikk på denne forordning er en lang
posisjon i utstedt aksjekapital eller i utstedte
statspapirer en posisjon som oppstår gjennom
a) innehav av en aksje utstedt av et selskap,
eller et gjeldsinstrument utstedt av en
offentlig utsteder,
b) en transaksjon som skaper eller er knyttet
til et annet finansielt instrument enn et

5.

6.

instrument nevnt i bokstav a), der virknin
gen eller en av virkningene av transaksjo
nen er at den fysiske eller juridiske person
som gjennomfører transaksjonen, får en
økonomisk fordel dersom kursen på eller
verdien av aksjen eller gjeldsinstrumentet
stiger.
Med hensyn til nr. 1 og 2 skal beregningen
av en kort eller en lang posisjon når det gjel
der hver posisjon som indirekte eies av den
berørte person, herunder gjennom eller ved
hjelp av en indeks, en kurv av verdipapirer
eller eventuelle interesser i et børsomsatt
fond eller en lignende enhet, bestemmes av
den berørte fysiske eller juridiske person
som opptrer fornuftig med hensyn til offent
lig tilgjengelige opplysninger om sammen
setningen av den berørte indeksen eller
kurven av verdipapirer, eller interessene i
det berørte børsomsatte fondet eller den lig
nende enheten. Ved beregning av en kort
eller en lang posisjon skal ingen være forplik
tet til å innhente eventuelle sanntidsopplys
ninger om en slik sammensetning fra andre
personer.
Med hensyn til nr. 1 og 2 skal beregningen
av en kort eller en lang posisjon knyttet til stats
papirer omfatte eventuelle kredittbytteavtaler
som gjelder den offentlige utstederen.
Med henblikk på denne forordning skal en
fysisk eller juridisk persons korte nettoposi
sjon i utstedt aksjekapital være den posisjonen
som gjenstår etter at en eventuell lang posisjon
som en fysisk eller juridisk person har i den
utstedte aksjekapitalen, trekkes fra en eventu
ell kort posisjon som en fysisk eller juridisk
person har i det berørte selskapets utstedte
aksjekapital.
Med henblikk på denne forordning skal en
fysisk eller juridisk persons korte netto
posisjon i utstedte statspapirer være den posi
sjonen som gjenstår etter at en eventuell lang
posisjon som en fysisk eller juridisk person
har i de utstedte statspapirene, og en eventuell
lang posisjon i gjeldsinstrumenter fra en
offentlig utsteder der kursen på gjeldsinstru
mentene er sterkt knyttet til kursen på de
berørte statspapirene, trekkes fra en eventuell
kort posisjon som en fysisk eller juridisk per
son har i samme utstedte statspapirer fra den
berørte offentlige utstederen.
Beregningen av statspapirer i henhold til nr. 1
5 skal foretas for hver enkelt offentlig utsteder,
også når atskilte enheter utsteder statspapirer
på vegne av den offentlige utstederen.
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7. Kommisjonen gis myndighet til å vedta dele
gerte rettsakter i samsvar med artikkel 42 som
gir nærmere opplysninger om
a) tilfeller der en fysisk eller juridisk person
anses å eie en aksje eller et gjeldsinstru
ment i henhold til nr. 2,
b) tilfeller der en fysisk eller juridisk person
har en kort nettoposisjon i henhold til nr. 4
og 5, og metoden for beregning av denne
posisjonen,
c) metoden for beregning av posisjoner i henhold til nr. 3-5 når ulike enheter i et konsern
har lange eller korte posisjoner, eller for
fondsforvaltningsvirksomhet som gjelder
forskjellige fond.
Med hensyn til første ledd bokstav c) skal
beregningsmetoden særlig ta hensyn til om det
brukes ulike investeringsstrategier i forbin
delse med en bestemt utsteder gjennom flere
enn ett separat fond som forvaltes av samme
fondsforvalter, om samme investeringsstrategi
brukes i forbindelse med en bestemt utsteder
gjennom flere enn ett fond, og om flere enn én
portefølje i samme enhet forvaltes på skjønns
messig grunnlag ved bruk av samme investe
ringsstrategi i forbindelse med en bestemt
utsteder.
Artikkel 4
Udekket posisjon i en kredittbytteavtale for
statspapirer
1. Med henblikk på denne forordning skal en
fysisk eller juridisk person anses å ha en udek
ket posisjon i en kredittbytteavtale for stats
papirer når formålet med kredittbytteavtalen
for statspapirer ikke er å sikre mot
a) risikoen for utstederens mislighold når den
fysiske eller juridiske person har en lang
posisjon i statspapirene til den utstederen
som kredittbytteavtalen for statspapirer er
knyttet til, eller
b) risikoen for svekket verdi på statspapirene
dersom den fysiske eller juridiske person
har eiendeler eller forpliktelser, herunder,
men ikke begrenset til finansieringsavtaler,
en portefølje av eiendeler eller finansielle
forpliktelser hvis verdi avhenger av stats
papirenes verdi.
2. Kommisjonen gis myndighet til å vedta dele
gerte rettsakter i samsvar med artikkel 42
som, med hensyn til nr. 1 i denne artikkel, gir
nærmere opplysninger om
a) tilfeller der en transaksjon knyttet til en kre
dittbytteavtale for statspapirer anses som

en sikring mot en misligholdsrisiko eller
risikoen for en svekket verdi på statspapi
rene, og metoden for beregning av en udek
ket posisjon i en kredittbytteavtale for stats
papirer,
b) metoden for beregning av posisjoner når
ulike enheter i et konsern har lange eller
korte posisjoner, eller for fondsforvalt
ningsvirksomhet som gjelder atskilte fond.
Kapittel II
Gjennomsiktighet når det gjelder korte
nettoposisjoner
Artikkel 5
Melding til vedkommende myndigheter om
betydelige korte nettoposisjoner i aksjer
1. En fysisk eller juridisk person som har en kort
nettoposisjon i den utstedte aksjekapitalen i et
selskap som har aksjer som er opptatt til notering på en handelsplass, skal underrette ved
kommende myndighet i samsvar med artikkel 9
når posisjonen når eller faller under en relevant
terskel for melding nevnt i nr. 2 i denne artikkel.
2. En relevant terskel for melding er 0,2 % av det
berørte selskaps utstedte aksjekapital, og
hvert steg på 0,1 % over dette.
3. Den europeiske tilsynsmyndighet (Den euro
peiske verdipapir- og markedstilsynsmyndig
het) (ESMA) kan avgi en uttalelse til
Kommisjonen om tilpasning av tersklene
nevnt i nr. 2, idet det tas hensyn til utviklingen
på finansmarkedene.
4. Kommisjonen gis myndighet til å vedta dele
gerte rettsakter i samsvar med artikkel 42 om
endring av tersklene nevnt i nr. 2 i denne artik
kel, idet det tas hensyn til utviklingen på
finansmarkedene.
Artikkel 6
Offentliggjøring av betydelige korte
nettoposisjoner i aksjer
1. En fysisk eller juridisk person som har en kort
nettoposisjon i den utstedte aksjekapitalen til
et selskap som har aksjer som er opptatt til
notering på en handelsplass, skal offentlig
gjøre opplysninger om denne posisjonen i
samsvar med artikkel 9 når posisjonen når
eller faller under en relevant terskel for mel
ding nevnt i nr. 2 i denne artikkel.
2. En relevant terskel for offentliggjøring er 0,5 %
av det berørte selskaps utstedte aksjekapital,
og hvert steg på 0,1 % over dette.
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3. ESMA kan avgi en uttalelse til Kommisjonen
om tilpasning av tersklene nevnt i nr. 2, idet
det tas hensyn til utviklingen på finansmarke
dene.
4. Kommisjonen gis myndighet til å vedta dele
gerte rettsakter i samsvar med artikkel 42 om
endring av tersklene nevnt i nr. 2 i denne artik
kel, idet det tas hensyn til utviklingen på
finansmarkedene.
5. Denne artikkel berører ikke anvendelsen av
lover og forskrifter som gjelder overtakelsestil
bud, fusjonstransaksjoner og andre transaksjo
ner som påvirker eierskapet til eller kontrollen
over selskaper som er underlagt tilsyns
myndigheter utnevnt av medlemsstatene i
henhold til artikkel 4 i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2004/25/EF av 21. april 2004 om
overtakelsestilbud12, som inneholder stren
gere krav til offentliggjøring av korte posisjo
ner enn dem som angis i denne artikkel.
Artikkel 7
Melding til vedkommende myndigheter om
betydelige korte nettoposisjoner i statspapirer
1. En fysisk eller juridisk person som har en kort
nettoposisjon i utstedte statspapirer, skal
underrette den berørte vedkommende myn
dighet i samsvar med artikkel 9 når denne
posisjonen når eller faller under de relevante
tersklene for melding for den berørte offent
lige utsteder.
2. De relevante tersklene for melding skal bestå
av et startbeløp og deretter ytterligere trinn
som fastsettes for hver offentlig utsteder, som
angitt i de tiltak Kommisjonen vedtar i sam
svar med nr. 3. ESMA skal på sitt nettsted
offentliggjøre terskler for melding for hver
medlemsstat.
3. Kommisjonen gis myndighet til å vedta dele
gerte rettsakter i samsvar med artikkel 42 som
angir nærmere de beløp og ytterligere trinn
som er nevnt i nr. 2 i denne artikkel.
Kommisjonen skal
a) sikre at tersklene ikke fastsettes på et nivå
som medfører at det kreves melding av
posisjoner av ubetydelig verdi,
b) ta hensyn til det samlede beløpet for de ute
stående utstedte statspapirene for hver
offentlig utsteder samt den gjennomsnitt
lige størrelsen på posisjoner som innehas
av markedsdeltakere i statspapirer fra den
berørte offentlige utsteder, og
12

EUT L 142 av 30.4.2004, s. 12.

c) ta hensyn til likviditeten på hvert marked
for statsobligasjoner.
Artikkel 8
Melding til vedkommende myndigheter om
udekkede posisjoner i kredittbytteavtaler for
statspapirer
Dersom en vedkommende myndighet midlerti
dig opphever begrensninger i samsvar med artik
kel 14 nr. 2, skal en fysisk eller juridisk person
som har en udekket posisjon i en kredittbytteav
tale for statspapirer, underrette den berørte ved
kommende myndighet når denne posisjonen når
eller faller under de relevante tersklene for mel
ding for den offentlige utstederen, som angitt i
samsvar med artikkel 7.
Artikkel 9
Metode for melding og offentliggjøring
1. Enhver melding eller offentliggjøring i henhold til artikkel 5, 6, 7 eller 8 skal inneholde
opplysninger som identifiserer den fysiske
eller juridiske person som har den berørte
posisjonen, størrelsen på den berørte posisjo
nen, utstederen av verdipapirene som den
berørte posisjonen omfatter, samt datoen da
den berørte posisjonen oppstod, ble endret
eller opphørte.
Med hensyn til artikkel 5, 6, 7 og 8 skal
fysiske og juridiske personer som har betyde
lige korte nettoposisjoner, i et tidsrom på fem
år føre register over bruttoposisjoner som
utgjør en betydelig kort nettoposisjon.
2. Tidspunktet for beregning av en kort nettopo
sisjon er ved midnatt på slutten av den han
delsdag da den fysiske eller juridiske person
får den berørte posisjonen. Dette tidspunktet
gjelder alle transaksjoner, uavhengig av hvil
ken handelsmetode som anvendes, herunder
transaksjoner som utføres gjennom manuell
eller automatisert handel, og uavhengig av om
transaksjonene har funnet sted i vanlig
åpningstid. Melding skal gis eller offentliggjø
ring skal skje innen kl. 15.30 følgende handels
dag. Tidspunktene som angis i dette nummer,
skal beregnes ut fra tiden i den medlemsstat
der den berørte vedkommende myndighet
som den berørte posisjonen skal meldes til, er
hjemmehørende.
3. Melding av opplysninger til en berørt vedkom
mende myndighet skal sikre fortrolig behand
ling av opplysningene og omfatte ordninger
for autentisering av kilden til meldingen.
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4. Offentliggjøring av opplysninger omhandlet i
artikkel 6 skal skje på en måte som sikrer
rask tilgang til opplysningene på ikke-diskri
minerende grunnlag. Opplysningene skal leg
ges ut på et sentralt nettsted som drives eller
overvåkes av den berørte vedkommende
myndighet. Vedkommende myndigheter skal
meddele adressen til dette nettstedet til
ESMA, som i sin tur skal legge ut lenker til
alle slike sentrale nettsteder på sitt eget nett
sted.
5. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA utarbeide et utkast til tek
niske reguleringsstandarder som angir hvilke
opplysninger som skal framlegges med hensyn til nr. 1.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommi
sjonen innen 31. mars 2012.
Kommisjonen gis myndighet til å vedta de
tekniske reguleringsstandardene nevnt i første
ledd i samsvar med artikkel 10–14 i forordning
(EU) nr. 1095/2010.
6. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av
nr. 4 skal ESMA utarbeide utkast til tekniske
gjennomføringsstandarder som angir hvordan
opplysningene kan offentliggjøres.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske gjennomføringsstandarder for Kom
misjonen innen 31. mars 2012.
Kommisjonen gis myndighet til å vedta de
tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i
første ledd i samsvar med artikkel 15 i forord
ning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 10
Anvendelse av kravene om melding og
offentliggjøring
Kravene om melding og offentliggjøring i henhold
til artikkel 5, 6, 7 og 8 får anvendelse på fysiske og
juridiske personer som er bosatt eller etablert i
Unionen eller i en tredjestat.

2. For å kunne utføre sine oppgaver i henhold
til denne forordning skal ESMA når som
helst kunne anmode en berørt vedkom
mende myndighet om ytterligere opplysnin
ger om korte nettoposisjoner i utstedt
aksjekapital og utstedte statspapirer, eller
om udekkede posisjoner i kredittbytteavtaler
for statspapirer.
Vedkommende myndighet skal over
sende ESMA de ønskede opplysningene
senest innen sju kalenderdager. Dersom det
oppstår negative hendelser eller en negativ
utvikling som utgjør en alvorlig trussel mot
den finansielle stabiliteten eller tilliten til
markedet i den berørte medlemsstat eller en
annen medlemsstat, skal vedkommende
myndighet innen 24 timer oversende ESMA
alle tilgjengelige opplysninger på grunnlag
av meldingskravene i henhold til artikkel 5, 7
og 8.
3. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA utarbeide et utkast til tek
niske reguleringsstandarder som angir hvilke
opplysninger som skal framlegges i samsvar
med nr. 1 og 2.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommi
sjonen innen 31. mars 2012.
Kommisjonen gis myndighet til å vedta de
tekniske reguleringsstandardene nevnt i første
ledd i samsvar med artikkel 10–14 i forordning
(EU) nr. 1095/2010.
4. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av
nr. 1 skal ESMA utarbeide et utkast til tek
niske gjennomføringsstandarder som angir
formatet for opplysningene som skal framleg
ges i samsvar med nr. 1 og 2.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommi
sjonen innen 31. mars 2012.
Kommisjonen gis myndighet til å vedta de
tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i
første ledd i samsvar med artikkel 15 i forord
ning (EU) nr. 1095/2010.

Artikkel 11
Opplysninger som skal framlegges for ESMA

Kapittel III

1. Vedkommende myndigheter skal hvert kvartal
oversende ESMA sammenfattende opplysnin
ger om korte nettoposisjoner i utstedt aksje
kapital og utstedte statspapirer samt udekkede
posisjoner i kredittbytteavtaler for statspapi
rer som de er den berørte vedkommende myn
dighet for og mottar meldinger om i henhold
til artikkel 5, 7 og 8.

Udekket shortsalg
Artikkel 12
Begrensninger for udekket shortsalg av aksjer
1. En fysisk eller juridisk person kan foreta
shortsalg av en aksje som er opptatt til notering på en handelsplass, bare dersom ett av føl
gende vilkår er oppfylt:

414

Prop. 100 S

2015–2016

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

a) den fysiske eller juridiske person har lånt
aksjen eller vedtatt alternative tiltak som gir
tilsvarende rettsvirkning,
b) den fysiske eller juridiske person har inn
gått en avtale om å låne aksjen eller har et
annet fullstendig tvangskraftig krav i henhold til avtalerett eller eiendomsrett på å få
overført eierskap til et tilsvarende antall
verdipapirer av samme klasse, slik at opp
gjøret kan skje på avtalt tidspunkt,
c) den fysiske eller juridiske person har inn
gått en avtale med en tredjemann der tred
jemann har bekreftet at aksjen er tilgjenge
lig, samt har truffet tiltak overfor tredje
mann som er nødvendige for at den fysiske
eller juridiske person kan ha en rimelig for
ventning om at oppgjøret kan skje på avtalt
tidspunkt.
2. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av
nr. 1 skal ESMA utarbeide utkast til tekniske
gjennomføringsstandarder for å fastsette
hvilke typer avtaler, ordninger og tiltak som
gir tilstrekkelige garantier for at aksjen vil
være tilgjengelig for oppgjør. Når ESMA fastsetter hvilke tiltak som er nødvendige for at
det med rimelighet skal kunne forventes at
oppgjøret kan skje på avtalt tidspunkt, skal det
tas hensyn til blant annet intradag-handel og
aksjenes likviditet.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 31. mars 2012.
Kommisjonen gis myndighet til å vedta de
tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i
første ledd i samsvar med artikkel 15 i forord
ning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 13
Begrensninger for udekket shortsalg av
statspapirer
1. En fysisk eller juridisk person kan foreta
shortsalg av statspapirer bare dersom ett av
følgende vilkår er oppfylt:
a) den fysiske eller juridisk person har lånt
statspapirene eller truffet alternative tiltak
som gir tilsvarende rettsvirkning,
b) den fysiske eller juridiske person har inn
gått en avtale om å låne statspapirene
eller har et annet fullstendig tvangskraf
tig krav i henhold til avtalerett eller eien
domsrett på å få overført eierskap til et til
svarende antall verdipapirer av samme
klasse, slik at oppgjøret kan skje på avtalt
tidspunkt,

c) den fysiske eller juridiske person har inn
gått en avtale med en tredjemann der
tredjemann har bekreftet at statspapirene
er tilgjengelige, eller på annen måte har en
rimelig forventning om at oppgjøret kan
skje på avtalt tidspunkt.
2. Begrensningene i nr. 1 får ikke anvendelse
dersom transaksjonen har som formål å sikre
en lang posisjon i en utsteders gjeldsinstru
menter, når kursen på gjeldsinstrumentene
har nær sammenheng med kursen på de
berørte statspapirene.
3. Dersom statspapirenes likviditet faller under
terskelen som fastsettes i samsvar med meto
den nevnt i nr. 4, kan begrensningene nevnt i
nr. 1 midlertidig oppheves av vedkommende
myndighet. Før vedkommende myndighet
midlertidig opphever begrensningene, skal
den underrette ESMA og de andre vedkom
mende myndigheter om den planlagte midler
tidige opphevingen.
En midlertidig oppheving skal være gyl
dig i en innledende periode på høyst seks
måneder fra den dag den offentliggjøres på
den berørte vedkommende myndighets nett
sted. Den midlertidige opphevingen kan for
lenges med perioder på høyst seks måneder
dersom årsakene til den midlertidige opphe
vingen fortsatt foreligger. Dersom den mid
lertidige opphevingen ikke forlenges innen
utløpet av den innledende perioden eller etter
en påfølgende forlengelse, skal den automa
tisk utløpe.
ESMA skal innen 24 timer etter meldingen
fra den berørte vedkommende myndighet avgi
en uttalelse på grunnlag av nr. 4 om den meldte
midlertidige opphevingen eller forlengelsen av
den. Uttalelsen skal offentliggjøres på ESMAs
nettsted.
4. Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i
samsvar med artikkel 42 som angir para
metrene og metodene for beregning av terske
len for likviditet nevnt i nr. 3 i denne artikkel
når det gjelder utstedte statspapirer.
Parametrene og metodene for medlemssta
tenes beregning av tersklene skal fastsettes på
en slik måte at terskelen når den nås, represen
terer en betydelig nedgang i forhold til den
berørte
statspapirenes
gjennomsnittlige
likviditet.
Terskelen skal defineres på grunnlag av
objektive kriterier som er særegne for det
berørte markedet for statspapirer, herunder
det samlede beløpet for de utestående utstedte
statspapirene for hver offentlig utsteder.
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5. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av
nr. 1 kan ESMA utarbeide utkast til tekniske
gjennomføringsstandarder for å fastsette
hvilke typer avtaler eller ordninger som gir til
strekkelige garantier for at statspapirene vil
være tilgjengelige for oppgjør. ESMA skal sær
lig ta hensyn til behovet for å bevare likvidite
ten på markedene, særlig markedene for
statsobligasjoner og markedene for gjenkjøp
av statsobligasjoner.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 31. mars 2012.
Kommisjonen gis myndighet til å vedta de
tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i
første ledd i samsvar med artikkel 15 i forord
ning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 14
Begrensninger for udekkede kredittbytteavtaler
for statspapirer
1. En fysisk eller juridisk person kan gjennom
føre en transaksjon med en kredittbytteavtale
for statspapirer bare dersom transaksjonen
ikke fører til en udekket posisjon i en kreditt
bytteavtale for statspapirer som nevnt i artik
kel 4.
2. En vedkommende myndighet kan midlertidig
oppheve begrensninger nevnt i nr. 1 når den
har objektive grunner til å anta at dens marked
for statspapirer ikke virker tilfredsstillende og
at begrensningene kan ha negativ innvirkning
på markedet for kredittbytteavtaler for statspa
pirer, særlig ved å øke offentlige utstederes
låneutgifter eller påvirke deres muligheter til å
utstede ny gjeld. Disse grunnene skal bygge
på følgende indikatorer:
a) en høy eller stigende rente på statspapirer,
b) en økende rentedifferanse for statspapi
rene sammenlignet med andre offentlige
utstederes statspapirer,
c) en økende differanse for kredittbytteavtaler
for statspapirer sammenlignet med egen
kurve og med andre offentlige utstedere,
d) den tiden det tar før prisen på statspapirene
er tilbake på det opprinnelige nivået etter
en stor handel,
e) størrelsen på de handler med statspapirer
som kan gjennomføres.
Vedkommende myndighet kan også anvende
andre indikatorer enn dem som er fastsatt i før
ste ledd bokstav a)-e).
Før vedkommende myndighet midlertidig
opphever begrensninger i henhold til denne

artikkel, skal den underrette ESMA og de
andre vedkommende myndigheter om den
planlagte opphevingen og grunnlaget for den.
En midlertidig oppheving skal være gyldig
i en innledende periode på høyst tolv måneder
fra den dag den offentliggjøres på den berørte
vedkommende myndighets nettsted. Den mid
lertidige opphevingen kan forlenges med peri
oder på høyst seks måneder dersom årsakene
til den midlertidige opphevingen fortsatt fore
ligger. Dersom den midlertidige opphevingen
ikke forlenges innen utløpet av den innledende
perioden eller etter en påfølgende forlengelse,
skal den automatisk utløpe.
ESMA skal innen 24 timer etter meldingen
fra den berørte vedkommende myndighet avgi
en uttalelse om den planlagte midlertidige opp
hevingen eller forlengelsen av den, uavhengig
av om vedkommende myndighet har basert
den midlertidige opphevingen på indikatorene
fastsatt i første ledd bokstav a)-e) eller på andre
indikatorer. Når den planlagte midlertidige
opphevingen eller forlengelsen av den er
basert på annet ledd, skal uttalelsen også
omfatte en vurdering av de indikatorene ved
kommende myndighet har anvendt. Uttalelsen
skal offentliggjøres på ESMAs nettsted.
Artikkel 15
Framgangsmåter for dekningskjøp
1. En sentral motpart i en medlemsstat som leve
rer clearingtjenester for aksjer, skal sikre at
det foreligger framgangsmåter som oppfyller
alle følgende krav:
a) dersom en fysisk eller juridisk person som
selger aksjer, ikke kan levere aksjene til
oppgjør innen fire bankdager etter den
avtalte oppgjørsdagen, iverksettes automa
tisk framgangsmåter for dekningskjøp av
aksjene for å sikre at de leveres til oppgjør,
b) når det ikke er mulig å foreta dekningskjøp
av aksjene for levering, skal det betales et
beløp til kjøperen på grunnlag av verdien av
aksjene som skulle leveres på leveringsda
toen, pluss et beløp til dekning av tap kjøpe
ren påføres som følge av det manglende
oppgjøret, og
c) den fysiske eller juridiske person som ikke
foretar oppgjør, tilbakebetaler alle beløp
som er betalt i henhold til bokstav a) og b).
2. En sentral motpart i en medlemsstat som tilbyr
clearingtjenester for aksjer, skal sikre at det
foreligger framgangsmåter som sikrer at en
fysisk eller juridisk person som selger aksjer
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ESMA skal framlegge disse utkastene til tek
niske reguleringsstandarder for Kommisjonen
innen 31. mars 2012.
Kommisjonen gis myndighet til å vedta de
tekniske gjennomføringsstandardene nevnt i
første ledd i samsvar med artikkel 15 i forord
ning (EU) nr. 1095/2010.

og unnlater å levere aksjene på den avtalte
oppgjørsdagen, må betale gebyr for hver dag
oppgjøret uteblir.
Dagbøtene skal være tilstrekkelig høye til å
virke avskrekkende for fysiske og juridiske
personer som ikke foretar oppgjør.
Kapittel iv
Unntak

Artikkel 17

Artikkel 16

Unntak for prisstilling og
primærmarkedsvirksomhet

Unntak når hovedhandelsplassen er i en
tredjestat
1. Artikkel 5, 6, 12 og 15 får ikke anvendelse på
aksjer i et selskap som er opptatt til notering
på en handelsplass i Unionen, når hovedhan
delsplassen for aksjene er i en tredjestat.
2. Den berørte vedkommende myndighet for et
selskaps aksjer som er opptatt til notering på
en handelsplass i Unionen og en handelsplass
i en tredjestat, skal minst hvert annet år
bestemme om hovedhandelsplassen for disse
aksjene er i en tredjestat.
Den berørte vedkommende myndighet
skal underrette ESMA om alle slike aksjer som
anses å ha sin hovedhandelsplass i en tredje
stat.
Hvert annet år skal ESMA offentliggjøre
listen over aksjer som har sin hovedhandels
plass i en tredjestat. Listen skal gjelde i to år.
3. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA utarbeide et utkast til tek
niske reguleringsstandarder som angir meto
den for beregning av omsetning for å
bestemme hovedhandelsplassen for en aksje.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 31. mars 2012.
Kommisjonen gis myndighet til å vedta de
tekniske reguleringsstandardene nevnt i første
ledd i samsvar med artikkel 10–14 i forordning
(EU) nr. 1095/2010.
4. For å sikre like vilkår for anvendelsen av nr. 1
og 2 skal ESMA utarbeide utkast til tekniske
gjennomføringsstandarder for å fastsette
a) på hvilken dato og for hvilken periode alle
beregninger for å bestemme en aksjes
hovedhandelsplass skal foretas,
b) datoen da den berørte vedkommende myn
dighet senest skal underrette ESMA om de
aksjene som har sin hovedhandelsplass i en
tredjestat,
c) datoen da listen skal begynne å gjelde etter
at den er offentliggjort av ESMA.

1. Artikkel 5, 6, 7, 12, 13 og 14 får ikke anven
delse på transaksjoner som gjennomføres som
ledd i prisstilling.
2. Kommisjonen skal etter framgangsmåten
nevnt i artikkel 44 nr. 2 vedta beslutninger der
det fastsettes at den rettslige og tilsynsmes
sige rammen i en tredjestat sikrer at et marked
som er godkjent i denne tredjestat, oppfyller
rettslig bindende krav som med hensyn til
anvendelsen av unntaket i henhold til nr. 1 er
likeverdige med kravene i avdeling III i direk
tiv 2004/39/EF, i europaparlaments- og råds
direktiv 2003/6/EF av 28. januar 2003 om
innsidehandel og markedsmanipulering (mar
kedsmisbruk)13, og i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember
2004 om harmonisering av innsynskrav med
hensyn til opplysninger om utstedere av verdi
papirer som er opptatt til notering på et regu
lert marked14, og som er underlagt effektivt
tilsyn og håndheving i tredjestaten.
Den rettslige og tilsynsmessige rammen i
en tredjestat kan anses som likeverdig dersom
tredjestatens
a) markeder er underlagt godkjenning og
løpende effektivt tilsyn og håndheving,
b) markeder har klare og gjennomsiktige
regler for opptak av verdipapirer til notering, slik at handelen med disse verdipapi
rene kan skje på en rettferdig, ordnet og
effektiv måte, og at de kan omsettes fritt,
c) utstedere av verdipapirer er underlagt
regelmessige og løpende opplysningskrav
som sikrer et høyt nivå for investorvern, og
d) gjennomsiktighet i markedet og markeds
integritet sikres ved at markedsmisbruk i
form av innsidehandel og markedsmanipu
lering hindres.

13
14

EUT L 96 av 12.4.2003, s. 16.
EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38.
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3. Artikkel 7, 13 og 14 får ikke anvendelse på
virksomhet som utøves av en fysisk eller juri
disk person, når denne som godkjent primær
handler i henhold til en avtale med en offentlig
utsteder i eget navn handler med et finansielt
instrument i forbindelse med primær- eller
sekundærmarkedsvirksomhet knyttet til stats
papirene.
4. Artikkel 5, 6, 12, 13 og 14 i denne forordning
får ikke anvendelse på en fysisk eller juridisk
person som foretar et shortsalg av et verdi
papir eller har en kort nettoposisjon i for
bindelse med gjennomføringen av et stabi
liseringstiltak i henhold til kapittel III i kommi
sjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22.
desember 2003 om gjennomføring av europa
parlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med
hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer
og stabilisering av finansielle instrumenter15.
5. Unntaket nevnt i nr. 1 får anvendelse bare når
den berørte fysiske eller juridiske person har
gitt vedkommende myndighet i sin hjemstat
skriftlig melding om at den har til hensikt å
anvende unntaket. Meldingen skal gis senest
30 kalenderdager før den fysiske eller juri
diske person har til hensikt å anvende unn
taket for første gang.
6. Unntaket nevnt i nr. 3 får anvendelse bare når
den godkjente primærhandleren har gitt ved
kommende myndighet i sin hjemstat skriftlig
melding om at den har til hensikt å anvende
unntaket. Meldingen skal gis senest 30 kalen
derdager før den fysiske eller juridiske person
som opptrer som godkjent primærhandler, har
til hensikt å anvende unntaket for første gang.
7. Vedkommende myndighet nevnt i nr. 5 og 6
kan forby anvendelse av unntaket dersom den
anser at den fysiske eller juridiske person ikke
oppfyller vilkårene for unntaket. Et forbud skal
innføres innen perioden på 30 kalenderdager
som er nevnt i nr. 5 eller 6, eller senere der
som vedkommende myndighet får vite at det
har skjedd endringer i den fysiske eller juri
diske persons forhold som gjør at vedkom
mende ikke lenger oppfyller vilkårene for
unntaket.
8. En enhet i en tredjestat, som ikke er godkjent i
Unionen, skal sende meldingen nevnt i nr. 5
og 6 til vedkommende myndighet for den
hovedhandelsplass i Unionen der enheten
handler.
9. En fysisk eller juridisk person som har gitt
melding i henhold til nr. 5, skal snarest mulig
15

EUT L 336 av 23.12.2003, s. 33.

gi vedkommende myndighet i sin hjemstat
skriftlig melding når det har skjedd endringer
som påvirker personens rett til å anvende unn
taket, eller dersom vedkommende ikke lenger
ønsker å anvende unntaket.
10. En fysisk eller juridisk person som har gitt
melding i henhold til nr. 6, skal snarest mulig
gi den berørte vedkommende myndighet for
statspapirer skriftlig melding når det har
skjedd endringer som påvirker personens rett
til å anvende unntaket, eller dersom vedkom
mende ikke lenger ønsker å anvende unn
taket.
11. Vedkommende myndighet i hjemstaten kan
anmode om skriftlige opplysninger fra en
fysisk eller juridisk person som anvender unn
takene i nr. 1, 3 eller 4, om korte posisjoner
som innehas eller virksomhet som utøves i
henhold til unntaket. Den fysiske eller juri
diske person skal framlegge opplysningene
senest fire kalenderdager etter anmodningen.
12. En vedkommende myndighet skal underrette
ESMA innen to uker etter meldingen i henhold til nr. 5 eller 9 om eventuelle prisstillere
og i henhold til nr. 6 eller 10 om eventuelle
godkjente primærhandlere som anvender unn
taket, samt om eventuelle prisstillere og god
kjente primærhandlere som ikke lenger
anvender unntaket.
13. ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre og
ajourføre en liste over prisstillere og godkjente
primærhandlere som anvender unntaket.
14. En melding i henhold til denne artikkel kan gis
av en person til en vedkommende myndighet
og av en vedkommende myndighet til ESMA
når som helst innen 60 kalenderdager før 1.
november 2012.
Kapittel v
Vedkommende myndigheters og ESMAs
myndighet til å gripe inn
Avsnitt 1
Vedkommende myndigheters myndighet
Artikkel 18
Melding og offentliggjøring under
ekstraordinære omstendigheter
1. Med forbehold for artikkel 22 kan en vedkom
mende myndighet kreve at fysiske eller juri
diske personer som har korte nettoposisjoner i
et bestemt finansielt instrument eller en
bestemt klasse av finansielle instrumenter,
skal melde posisjonen eller offentliggjøre opp
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lysninger om posisjonen når den når eller fal
ler under en terskel for melding fastsatt av
vedkommende myndighet, og når
a) negative hendelser eller en negativ utvik
ling utgjør en alvorlig trussel mot den finan
sielle stabiliteten eller tilliten til markedet i
den berørte medlemsstat eller i en eller
flere andre medlemsstater, og
b) tiltaket er nødvendig for å avverge trusse
len og ikke vil ha en negativ innvirkning på
finansmarkedenes effektivitet som ikke
står i forhold til fordelene ved det.
2. Nr. 1 i denne artikkel får ikke anvendelse på
finansielle instrumenter som det allerede kre
ves gjennomsiktighet for i henhold til artikkel
5-8. Et tiltak i henhold til nr. 1 kan gjelde under
de omstendigheter eller være omfattet av de
unntak som fastsettes av vedkommende myn
dighet. Unntak kan særlig angis for prisstilling
og primærmarkedsvirksomhet.
Artikkel 19
Långivers melding under ekstraordinære
omstendigheter
1. Med forbehold for artikkel 22 kan en vedkom
mende myndighet treffe tiltaket nevnt i nr. 2 i
denne artikkel når
a) negative hendelser eller en negativ utvik
ling utgjør en alvorlig trussel mot den finan
sielle stabiliteten eller tilliten til markedet i
den berørte medlemsstat eller i en eller
flere andre medlemsstater, og
b) tiltaket er nødvendig for å avverge trusse
len og ikke vil ha en negativ innvirkning på
finansmarkedenes effektivitet som ikke
står i forhold til fordelene ved det.
2. En vedkommende myndighet kan kreve at
fysiske eller juridiske personer som driver
med utlån av et bestemt finansielt instrument
eller av en klasse av finansielle instrumenter,
skal melde eventuelle endringer i avgiftene
som kreves for slikt utlån.
Artikkel 20
Begrensninger for shortsalg og lignende
transaksjoner under ekstraordinære
omstendigheter
1. Med forbehold for artikkel 22 kan en vedkom
mende myndighet treffe ett eller flere av tilta
kene nevnt i nr. 2 i denne artikkel når
a) negative hendelser eller en negativ utvik
ling utgjør en alvorlig trussel mot den finan
sielle stabiliteten eller tilliten til markedet i

den berørte medlemsstat eller i en eller
flere andre medlemsstater, og
b) tiltaket er nødvendig for å avverge trusse
len og ikke vil ha en negativ innvirkning på
finansmarkedenes effektivitet som ikke
står i forhold til fordelene ved det.
2. En vedkommende myndighet kan forby eller
innføre vilkår for fysiske eller juridiske perso
ner som gjennomfører
a) et shortsalg eller
b) en annen transaksjon enn et shortsalg, som
skaper eller er knyttet til et finansielt instru
ment og der virkningen eller en av virknin
gene av transaksjonen er at den fysiske
eller juridiske person får en økonomisk for
del dersom kursen på eller verdien av et
annet finansielt instrument faller.
3. Et tiltak truffet i henhold til nr. 2 kan gjelde for
transaksjoner med alle typer finansielle instru
menter, finansielle instrumenter av en bestemt
klasse eller et bestemt finansielt instrument.
Tiltaket kan gjelde under de omstendigheter
eller være omfattet av de unntak som fastset
tes av vedkommende myndighet. Unntak kan
særlig angis for prisstilling og primærmar
kedsvirksomhet.
Artikkel 21
Begrensninger for transaksjoner med
kredittbytteavtaler for statspapirer under
ekstraordinære omstendigheter
1. Med forbehold for artikkel 22 kan en vedkom
mende myndighet begrense fysiske eller juri
diske personers mulighet til å gjennomføre
transaksjoner med kredittbytteavtaler for
statspapirer eller begrense verdien av posisjo
ner i kredittbytteavtaler for statspapirer som
disse personene har tillatelse til å inngå, når
a) negative hendelser eller en negativ utvik
ling utgjør en alvorlig trussel mot den finan
sielle stabiliteten eller tilliten til markedet i
den berørte medlemsstat eller i en eller
flere andre medlemsstater, og
b) tiltaket er nødvendig for å avverge trusse
len og ikke vil ha en negativ innvirkning på
finansmarkedenes effektivitet som ikke
står i forhold til fordelene ved det.
2. Et tiltak truffet i henhold til nr. 1 kan gjelde for
transaksjoner med kredittbytteavtaler for
statspapirer av en bestemt klasse eller for
bestemte transaksjoner med kredittbytteavta
ler for statspapirer. Tiltaket kan gjelde under
de omstendigheter eller være omfattet av de
unntak som fastsettes av vedkommende myn
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dighet. Unntak kan særlig angis for prisstilling
og primærmarkedsvirksomhet.

3.

Artikkel 22
Tiltak truffet av andre vedkommende
myndigheter
Med forbehold for artikkel 26 kan en vedkom
mende myndighet i forbindelse med et finansielt
instrument som den ikke er den berørte vedkom
mende myndighet for, treffe eller forlenge et tiltak i
henhold til artikkel 18, 19, 20 eller 21 bare med sam
tykke fra den berørte vedkommende myndighet.

4.

Artikkel 23
Myndighet til midlertidig å begrense shortsalg
av finansielle instrumenter ved et betydelig
kursfall
1. Dersom kursen på et finansielt instrument på
en handelsplass har falt betydelig i løpet av en
enkelt handelsdag i forhold til sluttkursen på
denne handelsplassen den foregående han
delsdagen, skal vedkommende myndighet i
handelsplassens hjemstat vurdere om det er
hensiktsmessig å forby fysiske eller juridiske
personer, eller begrense deres adgang til, å
foreta shortsalg av det finansielle instrumentet
på denne handelsplassen, eller på annen måte
begrense transaksjoner i dette finansielle
instrumentet på denne handelsplassen for å
hindre et ukontrollert fall i kursen på det finan
sielle instrumentet.
Dersom vedkommende myndighet i henhold til første ledd anser det som hensiktsmes
sig, skal den dersom det gjelder en aksje eller
et gjeldsinstrument, forby fysiske og juridiske
personer, eller begrense deres adgang til, å
foreta shortsalg på denne handelsplassen, eller
dersom det gjelder en annen type finansielt
instrument, begrense transaksjoner i det finan
sielle instrumentet på denne handelsplassen
for å hindre et ukontrollert fall i kursen på det
finansielle instrumentet.
2. Tiltaket i henhold til nr. 1 skal gjelde i en peri
ode som ikke skal vare lenger enn til utgangen
av handelsdagen etter den handelsdagen kurs
fallet inntreffer. Dersom det ved utgangen av
handelsdagen etter den handelsdagen da kurs
fallet inntreffer, på tross av det innførte tiltaket
inntreffer et ytterligere betydelig fall som til
svarer minst halvparten av beløpet som er
angitt i nr. 5, i verdien på det finansielle instru
mentet i forhold til sluttkursen på den første
handelsdagen, kan vedkommende myndighet

5.

6.

7.

forlenge tiltaket med høyst to handelsdager
etter utgangen av den andre handelsdagen.
Tiltaket i henhold til nr. 1 skal gjelde under de
omstendigheter eller være omfattet av de unn
tak som fastsettes av vedkommende myndig
het. Unntak kan særlig angis for prisstilling og
primærmarkedsvirksomhet.
En vedkommende myndighet i hjemstaten for
en handelsplass der kursen på et finansielt
instrument i løpet av en enkelt handelsdag har
falt med verdien nevnt i nr. 5, skal underrette
ESMA om beslutningen som tas i henhold til
nr. 1, senest to timer etter nevnte handelsdags
slutt. ESMA skal umiddelbart underrette ved
kommende myndigheter i hjemstaten for han
delsplasser der det drives handel med det
samme finansielle instrumentet.
Dersom en vedkommende myndighet motsetter seg et tiltak som er truffet av en annen
vedkommende myndighet, i forbindelse med
et finansielt instrument som omsettes på ulike
handelsplasser som er underlagt ulike ved
kommende myndigheter, kan ESMA hjelpe
disse myndighetene med å nå fram til en avtale
i samsvar med artikkel 19 i forordning (EU) nr.
1095/2010.
Meglingen skal være avsluttet før midnatt
ved slutten av samme handelsdag. Dersom de
berørte vedkommende myndigheter ikke når
fram til en avtale i løpet av meglingsfasen, kan
ESMA treffe en beslutning i samsvar med
artikkel 19 nr. 3 i forordning (EU) nr. 1095/
2010. Beslutningen skal treffes før neste han
delsdag begynner.
Fallet i verdi skal være på minst 10 % når det
gjelder en likvid aksje som definert i artikkel
22 i forordning (EF) nr. 1287/2006, og når det
gjelder illikvide aksjer og andre klasser av
finansielle instrumenter, skal prosenten fast
settes av Kommisjonen.
ESMA kan avgi og oversende en uttalelse til
Kommisjonen om tilpasning av tersklene
nevnt i nr. 5, idet det tas hensyn til utviklingen
på finansmarkedene.
Kommisjonen gis myndighet til å vedta
delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 42
om endring av tersklene nevnt i nr. 5 i denne
artikkel, idet det tas hensyn til utviklingen på
finansmarkedene.
Kommisjonen skal vedta delegerte rettsakter i
samsvar med artikkel 42 der det angis hva som
er et betydelig fall i verdien på andre finansielle
instrumenter enn likvide aksjer, idet det tas
hensyn til særtrekkene til hver klasse av finansi
elle instrumenter og forskjellene i volatilitet.
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8. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA utarbeide utkast til tek
niske reguleringsstandarder som angir meto
den for beregning av fallet på 10 % for likvide
aksjer og det verdifallet som fastsettes av Kom
misjonen i henhold til nr. 7.
ESMA skal framlegge disse utkastene til
tekniske reguleringsstandarder for Kommisjo
nen innen 31. mars 2012.
Kommisjonen gis myndighet til å vedta de
tekniske reguleringsstandardene nevnt i første
ledd i samsvar med artikkel 10–14 i forordning
(EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 24
Begrensningsperiode
Et tiltak som innføres i henhold til artikkel 18, 19,
20 eller 21, skal være gyldig i en innledende peri
ode på høyst tre måneder fra den dato meldingen
nevnt i artikkel 25 offentliggjøres.
Tiltaket kan forlenges med ytterligere perio
der på høyst tre måneder dersom årsakene til at
tiltaket ble innført, fortsatt foreligger. Dersom til
taket ikke forlenges etter utløpet av denne tre
månedersperioden, skal det automatisk oppheves.
Artikkel 25
Melding om begrensninger
1. En vedkommende myndighet skal på sitt nett
sted offentliggjøre meldinger om alle beslut
ninger om å innføre eller forlenge et tiltak
nevnt i artikkel 18-23.
2. Meldingen skal minst inneholde opplysninger
om
a) tiltakene som er innført, herunder de
instrumenter og klasser av transaksjoner
som de gjelder for, og deres varighet,
b) grunnene til at vedkommende myndighet
anser det nødvendig å innføre tiltakene, herunder dokumentasjon av disse grunnene.
3. Et tiltak i henhold til artikkel 18-23 skal tre i
kraft når meldingen offentliggjøres, eller på et
senere tidspunkt angitt i meldingen, og skal
gjelde bare i forbindelse med en transaksjon
som inngås etter at tiltaket har trådt i kraft.
Artikkel 26
Melding til ESMA og andre vedkommende
myndigheter
1. Før et tiltak innføres eller forlenges i henhold
til artikkel 18, 19, 20 eller 21, og før en
begrensning innføres i henhold til artikkel 23,

skal en vedkommende myndighet underrette
ESMA og de andre vedkommende myndig
heter om det planlagte tiltaket.
2. Meldingen skal omfatte opplysninger om de
planlagte tiltakene, hvilke klasser av finansi
elle instrumenter og transaksjoner de gjelder
for, dokumentasjon av grunnlaget for til
takene, og når tiltakene er planlagt å tre i
kraft.
3. Melding om et forslag om å innføre eller for
lenge et tiltak i henhold til artikkel 18, 19, 20
eller 21 skal gis minst 24 timer før tiltaket er
planlagt å tre i kraft eller forlenges. Under
ekstraordinære omstendigheter kan en ved
kommende myndighet gi meldingen mindre
enn 24 timer før tiltaket er planlagt å tre i kraft,
dersom det ikke er mulig å gi en melding
innen 24 timer. En melding om en begrens
ning i henhold til artikkel 23 skal gis før til
taket er planlagt å tre i kraft.
4. En vedkommende myndighet som mottar mel
ding i henhold til denne artikkel, kan treffe til
tak i samsvar med artikkel 18-23 i den berørte
medlemsstat når det er godtgjort at tiltaket er
nødvendig for å hjelpe vedkommende myndig
het som gir meldingen. Vedkommende myn
dighet som mottar meldingen, skal også gi
melding i henhold til nr. 1-3 når den planlegger
å treffe tiltak.
Avsnitt 2
ESMAs myndighet
Artikkel 27
ESMAs samordning
1. ESMA skal tilrettelegge for og samordne til
tak som treffes av vedkommende myndighet i
henhold til avsnitt 1. ESMA skal særlig sikre
at vedkommende myndigheter har en ens
artet tilnærming til tiltak som treffes, særlig
med hensyn til når det er nødvendig å
anvende myndigheten til å gripe inn, tiltake
nes art samt tidspunktet for deres iverk
settelse og varighet.
2. Etter å ha mottatt en melding i henhold til
artikkel 26 om et tiltak som skal innføres eller
forlenges i henhold til artikkel 18, 19, 20 eller
21, skal ESMA innen 24 timer avgi en uttalelse
om hvorvidt ESMA anser tiltaket eller det plan
lagte tiltaket som nødvendig for å håndtere de
ekstraordinære omstendighetene. I uttalelsen
skal det angis om ESMA anser at det har opp
stått negative hendelser eller en negativ utvik
ling som utgjør en alvorlig trussel mot den
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finansielle stabiliteten eller tilliten til markedet
i en eller flere medlemsstater, om tiltaket eller
det planlagte tiltaket er hensiktsmessig og står
i forhold til oppgaven, som er å avverge trusse
len, og om tiltakets planlagte varighet er beret
tiget. Dersom ESMA anser det nødvendig at
andre vedkommende myndigheter treffer til
tak for å avverge trusselen, skal også dette
angis i uttalelsen. Uttalelsen skal offentliggjø
res på ESMAs nettsted.
3. Når en vedkommende myndighet planlegger å
treffe eller treffer tiltak i strid med ESMAs
uttalelse i henhold til nr. 2, eller avstår fra å
treffe tiltak i strid med ESMAs uttalelse i henhold til nevnte nummer, skal myndigheten
innen 24 timer etter mottak av ESMAs
uttalelse offentliggjøre på sitt nettsted en full
redegjørelse for hvorfor den gjør dette. Når en
slik situasjon oppstår, skal ESMA vurdere om
vilkårene er oppfylt og om det i dette tilfellet er
hensiktsmessig å anvende myndigheten til å
gripe inn i henhold til artikkel 28.
4. ESMA skal regelmessig og under enhver
omstendighet minst hver tredje måned gjen
nomgå tiltak i henhold til denne artikkel. Der
som tiltaket ikke forlenges etter utløpet av
denne tremånedersperioden, skal det automa
tisk oppheves.

2.

3.

Artikkel 28
ESMAs myndighet til å gripe inn under
ekstraordinære omstendigheter
1. I samsvar med artikkel 9 nr. 5 i forordning
(EU) nr. 1095/2010 skal ESMA, med forbe
hold for nr. 2 i denne artikkel, enten
a) kreve at fysiske eller juridiske personer
som har en kort nettoposisjon i et bestemt
finansielt instrument eller en bestemt
klasse av finansielle instrumenter, skal gi
en vedkommende myndighet melding eller
offentliggjøre opplysninger om denne posi
sjonen, eller
b) forby eller innføre vilkår for at fysiske eller
juridiske personer gjennomfører shortsalg
eller en transaksjon som skaper eller er
knyttet til et finansielt instrument, unntatt
finansielle instrumenter nevnt i artikkel 1
nr. 1 bokstav c), der virkningen eller en av
virkningene av transaksjonen er at en slik
person får en økonomisk fordel dersom
kursen på eller verdien av et annet finansi
elt instrument faller.
Et tiltak kan gjelde under særlige
omstendigheter eller være omfattet av unn

4.

5.

6.

tak som fastsettes av ESMA. Unntak kan
særlig angis for prisstilling og primærmar
kedsvirksomhet.
ESMA skal treffe en beslutning i henhold til
nr. 1 bare dersom
a) tiltakene angitt i nr. 1 bokstav a) og b)
omhandler en trussel mot finansmarkede
nes ordnede virkemåte og integritet eller
mot stabiliteten i hele eller deler av finans
systemet i Unionen, som har grensekrys
sende virkninger, og
b) ingen vedkommende myndighet har truffet
tiltak for å avverge trusselen, eller en eller
flere vedkommende myndigheter har truf
fet tiltak som ikke avverger trusselen i til
strekkelig grad.
Dersom ESMA treffer tiltak nevnt i nr. 1, skal
det tas hensyn til i hvilket omfang tiltaket
a) i betydelig grad avverger trusselen mot
finansmarkedenes ordnede virkemåte og
integritet eller stabiliteten i hele eller
deler av finanssystemet i Unionen, eller
betraktelig forbedrer vedkommende
myndigheters evne til å overvåke trusse
len,
b) ikke skaper risiko for tilsynsarbitrasje,
c) ikke har en negativ innvirkning på finans
markedenes effektivitet, herunder ved å
redusere likviditeten på disse markedene
eller skape usikkerhet for markedsdelta
kerne, som ikke står i forhold til fordelene
ved tiltaket,
Dersom en eller flere vedkommende
myndigheter har truffet et tiltak i henhold
til artikkel 18, 19, 20 eller 21, kan ESMA
treffe et tiltak nevnt i nr. 1 i denne artikkel
uten å avgi uttalelsen omhandlet i artikkel
27.
Før EMSA beslutter å innføre eller forlenge et
tiltak nevnt i nr. 1 skal ESMA rådføre seg med
ESRB og, ved behov, andre berørte myndig
heter.
Før ESMA beslutter å innføre eller forlenge et
tiltak nevnt i nr. 1 skal ESMA underrette de
berørte vedkommende myndigheter om det
planlagte tiltaket. Meldingen skal omfatte opp
lysninger om de planlagte tiltakene, hvilken
klasse av finansielle instrumenter og transak
sjoner de gjelder for, dokumentasjon av grunn
laget for tiltakene, og når tiltakene er planlagt
å tre i kraft.
Meldingen skal gis minst 24 timer før tiltaket
skal tre i kraft eller forlenges. Under ekstra
ordinære omstendigheter kan ESMA gi mel
dingen mindre enn 24 timer før tiltaket er plan
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lagt å tre i kraft, dersom det ikke er mulig å gi
en melding innen 24 timer.
7. ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre mel
dinger om alle beslutninger om å innføre eller
forlenge et tiltak nevnt i nr. 1. Meldingen skal
minst inneholde opplysninger om
a) tiltakene som er innført, herunder de
instrumenter og klasser av transaksjoner
som de gjelder for, og deres varighet,
b) grunnene til at ESMA anser det nødvendig
å innføre tiltakene, herunder dokumenta
sjon av disse grunnene.
8. Når ESMA har besluttet å innføre eller for
lenge et tiltak nevnt i nr. 1, skal ESMA umid
delbart underrette vedkommende myndig
heter om tiltakene som er truffet.
9. Et tiltak skal tre i kraft når meldingen offentlig
gjøres på ESMAs nettsted, eller på et senere
tidspunkt angitt i meldingen, og skal gjelde
bare for transaksjoner som gjennomføres etter
at tiltaket har trådt i kraft.
10. ESMA skal med passende intervaller og minst
hver tredje måned gjennomgå tiltakene nevnt i
nr. 1. Dersom tiltaket ikke forlenges etter utlø
pet av denne tremånedersperioden, skal det
automatisk oppheves. Nr. 2-9 skal gjelde ved
forlengelse av tiltak.
11. Et tiltak som er vedtatt av ESMA i henhold til
denne artikkel, skal ha forrang for eventuelle
tidligere tiltak truffet av en vedkommende
myndighet i henhold til avsnitt 1.
Artikkel 29
ESMAs myndighet i krisesituasjoner i forbindelse
med statspapirer
I tilfelle av en krisesituasjon i forbindelse med
statspapirer eller kredittbytteavtaler for statspapi
rer får artikkel 18 og 38 i forordning (EU) nr.
1095/2010 anvendelse.
Artikkel 30
Nærmere opplysninger om negative hendelser
eller en negativ utvikling
Kommisjonen skal ha myndighet til å vedta dele
gerte rettsakter i samsvar med artikkel 42 der det
angis hvilke kriterier og faktorer vedkommende
myndigheter og ESMA skal ta hensyn til når de
avgjør i hvilke tilfeller de negative hendelsene
eller den negative utviklingen nevnt i artikkel 18
21 og artikkel 27 samt truslene nevnt i artikkel 28
nr. 1 bokstav a) oppstår.

Artikkel 31
Granskinger foretatt av ESMA
ESMA kan på anmodning fra en eller flere vedkom
mende myndigheter, Europaparlamentet, Rådet
eller Kommisjonen eller på eget initiativ foreta
granskinger av et bestemt problem eller en praksis
knyttet til shortsalg eller bruken av kredittbytteav
taler, for å vurdere om problemet eller praksisen
utgjør en mulig trussel mot den finansielle stabilite
ten eller tilliten til markedet i Unionen.
ESMA skal offentliggjøre en rapport om sine
resultater og eventuelle anbefalinger i forbindelse
med problemet eller praksisen innen tre måneder
fra granskingen avsluttes.
Kapittel VI
Vedkommende myndigheters rolle
Artikkel 32
Vedkommende myndigheter
Hver medlemsstat skal utpeke en eller flere ved
kommende myndigheter med henblikk på denne
forordning.
Dersom en medlemsstat utpeker flere enn én
vedkommende myndighet, skal den tydelig fast
sette deres respektive roller og utpeke den myn
dighet som skal ha ansvar for å samordne samar
beidet og utvekslingen av opplysninger med Kom
misjonen, ESMA og vedkommende myndigheter i
de andre medlemsstatene.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen,
ESMA og vedkommende myndigheter i de andre
medlemsstatene om de utpekte myndighetene.
Artikkel 33
Vedkommende myndigheters myndighet
1. For at de skal kunne utføre sine oppgaver i
henhold til denne forordning, skal vedkom
mende myndigheter gis all nødvendig tilsynsog granskingsmyndighet. De skal utøve sin
myndighet på en av følgende måter:
a) direkte,
b) i samarbeid med andre myndigheter,
c) etter søknad til vedkommende retts
myndigheter.
2. For at de skal kunne utføre sine oppgaver i
henhold til denne forordning, skal vedkom
mende myndigheter i samsvar med nasjonal
lovgivning gis myndighet til
a) å få tilgang til ethvert dokument uansett
form samt motta eller selv ta kopier av dem,
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b) å kreve opplysninger fra enhver fysisk eller
juridisk person og om nødvendig innkalle
og høre en person for å innhente opplysnin
ger,
c) å foreta stedlig tilsyn med eller uten for
håndsvarsel,
d) å kreve opplysninger om tele- og datatrafikk,
e) å kreve at en praksis som er i strid med
bestemmelsene i denne forordning, opp
hører,
f) å kreve frysing og/eller beslaglegging av
eiendeler.
3. Vedkommende myndigheter skal med forbe
hold for nr. 2 bokstav a) og b) i enkelttilfeller
ha myndighet til å kreve at en fysisk eller juri
disk person som gjennomfører en transaksjon
i en kredittbytteavtale, skal framlegge
a) en redegjørelse for formålet med transak
sjonen og om formålet er å sikre mot en
risiko eller annet, og
b) opplysninger som bekrefter den underlig
gende risikoen dersom transaksjonens for
mål er sikring.
Artikkel 34
Taushetsplikt
1. Taushetsplikt skal gjelde alle fysiske eller juri
diske personer som arbeider eller har arbeidet
for vedkommende myndighet, eller enhver
myndighet eller fysisk eller juridisk person
som vedkommende myndighet har delegert
oppgaver til, herunder revisorer eller sakkyn
dige som vedkommende myndighet har inn
gått kontrakt med. Opplysninger som omfattes
av taushetsplikten, skal ikke gis videre til noen
annen fysisk eller juridisk person eller myn
dighet, unntatt når dette er nødvendig i forbin
delse med rettergang.
2. Alle opplysninger som utveksles mellom ved
kommende myndigheter i henhold til denne
forordning, og som gjelder forretnings- eller
driftsvilkår og andre økonomiske eller person
lige forhold, skal anses som fortrolige og
omfattes av kravene om taushetsplikt, unntatt
når vedkommende myndighet på det tids
punkt opplysningene meddeles, erklærer at
opplysningene kan gis videre eller at videre
formidling er nødvendig i forbindelse med
rettergang.

Artikkel 35
Plikt til å samarbeide
Vedkommende myndigheter skal samarbeide når
det er nødvendig eller hensiktsmessig med hen
blikk på denne forordning. Vedkommende
myndigheter skal særlig, uten unødig opphold, gi
hverandre de opplysninger som kreves for at de
skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til
denne forordning.
Artikkel 36
Samarbeid med ESMA
Vedkommende myndigheter skal samarbeide
med ESMA med henblikk på denne forordning i
samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010.
Vedkommende myndigheter skal uten opphold gi ESMA alle opplysninger som kreves for at
de skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til
forordning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 37
Samarbeid ved anmodning om stedlig tilsyn eller
granskinger
1. Vedkommende myndighet i en medlemsstat
kan anmode vedkommende myndighet i en
annen medlemsstat om bistand ved stedlig til
syn eller granskinger.
Anmodede vedkommende myndighet skal
underrette ESMA om enhver anmodning som
nevnt i første ledd. I tilfelle av en gransking
eller et tilsyn som har grensekryssende virk
ninger, kan ESMA samordne granskingen eller
tilsynet, og skal gjøre det på anmodning.
2. Dersom en vedkommende myndighet får en
anmodning fra en vedkommende myndighet i
en annen medlemsstat om å foreta stedlig til
syn eller en gransking, kan den
a) selv foreta det stedlige tilsynet eller gransk
ingen,
b) la vedkommende myndighet som fremmet
anmodningen, delta i et stedlig tilsyn eller en
gransking,
c) la vedkommende myndighet som fremmet
anmodningen, selv foreta det stedlige tilsy
net eller granskingen,
d) utpeke revisorer eller sakkyndige til å
foreta det stedlige tilsynet eller granskin
gen, eller
e) dele bestemte oppgaver i forbindelse med til
synsvirksomhet med andre vedkommende
myndigheter.
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3. ESMA kan anmode vedkommende myndig
heter om å utføre bestemte granskingsoppga
ver og stedlige tilsyn når det er rimelig at
ESMA anmoder om det for å kunne utøve den
myndighet ESMA uttrykkelig gis i denne for
ordning.
Artikkel 38
Samarbeid med tredjestater
1. Vedkommende myndigheter skal om mulig
inngå samarbeidsavtaler med tilsynsmyndig
heter i tredjestater om utvekslingen av opplys
ninger med tilsynsmyndigheter i tredjestater,
om håndhevingen av forpliktelser i henhold til
denne forordning i tredjestater og om lignende
tiltak som tilsynsmyndighetene i tredjestater
skal treffe for å utfylle tiltak truffet i henhold til
kapittel V. Samarbeidsavtalene skal i det min
ste sikre en effektiv utveksling av opplysninger
som gjør det mulig for vedkommende myndig
heter å utføre sine oppgaver i henhold til
denne forordning.
En vedkommende myndighet skal under
rette ESMA og vedkommende myndigheter i
andre medlemsstater om at ESMA planlegger å
inngå en slik avtale.
2. Samarbeidsavtalen skal omfatte bestemmel
ser om utveksling av de data og opplysninger
som er nødvendige for at den berørte vedkom
mende myndighet skal kunne oppfylle forplik
telsen omhandlet i artikkel 16 nr. 2.
3. ESMA skal samordne utarbeidingen av sam
arbeidsavtaler
mellom
vedkommende
myndigheter og de berørte tilsynsmyndig
heter i tredjestater. For dette formål skal
ESMA utarbeide en mal for samarbeidsav
taler som kan anvendes av vedkommende
myndigheter.
ESMA skal også samordne utvekslingen
mellom vedkommende myndigheter av opp
lysninger som er innhentet fra tilsynsmyndig
heter i tredjestater, og som kan være rele
vante når det skal treffes tiltak i henhold til
kapittel V.
4. Vedkommende myndigheter skal inngå sam
arbeidsavtaler om utveksling av opplysninger
med tilsynsmyndighetene i tredjestater bare
dersom opplysningene som gis videre, omfat
tes av garantier for taushetsplikt som minst til
svarer dem som er nevnt i artikkel 34. Slik
utveksling av opplysninger skal være til bruk
for nevnte vedkommende myndigheter når de
utfører sine oppgaver.

Artikkel 39
Overføring og oppbevaring av
personopplysninger
Ved overføring av personopplysninger mellom
medlemsstater eller mellom medlemsstater og en
tredjestat skal medlemsstatene anvende direktiv
95/46/EF. Når det gjelder overføring av person
opplysninger fra ESMA til medlemsstater eller en
tredjestat, skal ESMA overholde bestemmelsene i
forordning (EF) nr. 45/2001.
Personopplysninger nevnt i første ledd skal
oppbevares i høyst fem år.
Artikkel 40
Utlevering av opplysninger til tredjestater
En vedkommende myndighet kan overføre opp
lysninger og analyser av opplysninger til en til
synsmyndighet i en tredjestat dersom vilkårene
fastsatt i artikkel 25 eller 26 i direktiv 95/46/EF er
oppfylt, men slik overføring skal bare skje etter en
vurdering av hvert enkelt tilfelle. Vedkommende
myndighet skal finne det godtgjort at overførin
gen er nødvendig med henblikk på denne forord
ning. Ved enhver slik overføring skal det foreligge
en avtale om at tredjestaten ikke skal overføre
opplysningene til tilsynsmyndigheten i en annen
tredjestat uten uttrykkelig skriftlig godkjenning
fra vedkommende myndighet.
Vedkommende myndighet skal bare gi videre
opplysninger som er fortrolige i henhold til artik
kel 34, og som er mottatt fra en vedkommende
myndighet i en annen medlemsstat, til en tilsyns
myndighet i en tredjestat dersom vedkommende
myndighet har fått uttrykkelig samtykke fra ved
kommende myndighet som oversendte opplysnin
gene og, dersom det er relevant, opplysningene
gis videre utelukkende for de formål som vedkom
mende myndighet gav sitt samtykke til.
Artikkel 41
Sanksjoner
Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om
sanksjoner og forvaltningsmessige tiltak som får
anvendelse ved overtredelser av bestemmelsene i
denne forordning, og skal treffe alle nødvendige
tiltak for å sikre at de gjennomføres. Sanksjonene
og de forvaltningsmessige tiltakene skal være
virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og
virke avskrekkende.
I henhold til forordning (EU) nr. 1095/2010 kan
ESMA vedta retningslinjer for å sikre en ensartet
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tilnærming til sanksjoner og forvaltningsmessige
tiltak som skal innføres av medlemsstatene.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjo
nen og ESMA om bestemmelsene nevnt i første
og annet ledd innen 1. juli 2012, og skal umiddel
bart underrette dem om eventuelle endringer
som påvirker disse bestemmelsene.
ESMA skal på sitt nettsted offentliggjøre og
regelmessig ajourføre en liste over eksisterende
sanksjoner og forvaltningsmessige tiltak som får
anvendelse i hver medlemsstat.
Medlemsstatene skal årlig framlegge for ESMA
sammenfattede opplysninger om de sanksjoner og
forvaltningsmessige tiltak som er pålagt. Dersom
en vedkommende myndighet offentliggjør at en
sanksjon eller et forvaltningsmessig tiltak er pålagt,
skal den samtidig underrette ESMA om dette.
Kapittel VII
Delegerte rettsakter
Artikkel 42
Utøvelse av delegert myndighet
1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter
gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene
fastsatt i denne artikkel.
2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter
nevnt i artikkel 2 nr. 2, artikkel 3 nr. 7, artikkel
4 nr. 2, artikkel 5 nr. 4, artikkel 6 nr. 4, artikkel
7 nr. 3, artikkel 17 nr. 2, artikkel 23 nr. 5 og
artikkel 30 gis Kommisjonen på ubestemt tid.
3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 2
nr. 2, artikkel 3 nr. 7, artikkel 4 nr. 2, artsikkel
5 nr. 4, artikkel 6 nr. 4, artikkel 7 nr. 3, artikkel
17 nr. 2, artikkel 23 nr. 5 og artikkel 30 kan når
som helst tilbakekalles av Europaparlamentet
eller Rådet. Beslutningen om tilbakekalling
innebærer at den delegerte myndigheten som
angis i beslutningen, opphører. Beslutningen
om tilbakekalling får anvendelse dagen etter at
den er offentliggjort i Den europeiske unions
tidende, eller på et senere tidspunkt angitt i
beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av
delegerte rettsakter som allerede er trådt i
kraft.
4. Så snart Kommisjonen har vedtatt en delegert
rettsakt, skal den samtidig underrette Europa
parlamentet og Rådet om dette.
5. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artik
kel 2 nr. 2, artikkel 3 nr. 7, artikkel 4 nr. 2,
artikkel 5 nr. 4, artikkel 6 nr. 4, artikkel 7 nr. 3,
artikkel 17 nr. 2, artikkel 23 nr. 5 og artikkel 30
trer i kraft bare dersom verken Europaparla
mentet eller Rådet har gjort innsigelse innen

en frist på tre måneder etter at rettsakten ble
meddelt Europaparlamentet og Rådet, eller
dersom både Europaparlamentet og Rådet
innen utløpet av denne fristen har underrettet
Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å
gjøre innsigelse. Nevnte frist skal forlenges
med tre måneder på Europaparlamentets eller
Rådets initiativ.
Artikkel 43
Frist for vedtakelse av delegerte rettsakter
Kommisjonen skal vedta de delegerte rettsaktene
nevnt i artikkel 2 nr. 2, artikkel 3 nr. 7, artikkel 4
nr. 2, artikkel 5 nr. 4, artikkel 6 nr. 4, artikkel 7 nr.
3, artikkel 17 nr. 2, artikkel 23 nr. 5 og artikkel 30
innen 31. mars 2012.
Kommisjonen kan forlenge fristen nevnt i før
ste ledd med seks måneder.
Kapittel VIII
Gjennomføringsrettsakter
Artikkel 44
Komitéframgangsmåte
1. Kommisjonen skal bistås av Den europeiske
verdipapirkomité nedsatt ved kommisjonsbe
slutning 2001/528/EF16. Nevnte komité skal
være en komité i henhold til forordning (EU)
nr. 182/2011.
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i
forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.
Kapittel IX
Overgangs- og sluttbestemmelser
Artikkel 45
Gjennomgåelse og rapportering
Innen 30. juni 2013 skal Kommisjonen på grunn
lag av drøftinger med vedkommende myndig
heter og ESMA framlegge for Europaparlamentet
og Rådet en rapport om
a) egnetheten av de tersklene for melding og
offentliggjøring som er angitt i artikkel 5-8,
b) virkningen av de enkelte opplysningskravene i
artikkel 6, særlig med hensyn til finansmarke
denes effektivitet og volatilitet,
c) egnetheten av direkte, sentralisert rapporte
ring til ESMA,
d) anvendelsen av begrensningene og kravene i
kapittel II og III,
16
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e) egnetheten av begrensningene av de udekkede
kredittbytteavtalene for statspapirer, og egnet
heten av eventuelle andre begrensninger eller
vilkår for shortsalg eller kredittbytteavtaler.

følge av den myndighet og de forpliktelser ESMA
får i henhold til denne forordning, og framlegge
en rapport for Europaparlamentet, Rådet og Kom
misjonen.

Artikkel 46

Artikkel 48

Overgangsbestemmelse

Ikrafttredelse

1. Eksisterende tiltak som faller inn under denne
forordnings virkeområde, og som trådte i kraft
før 15. september 2010, kan fortsatt anvendes
til 1. juli 2013, forutsatt at de meldes til Kommi
sjonen innen 24. april 2012.
2. Transaksjoner i kredittbytteavtaler som fører
til en udekket posisjon i en kredittbytteavtale
for statspapirer, og som er avsluttet før 25.
mars 2012 eller i en periode da begrensnin
gene av udekkede kredittbytteavtaler for stats
papirer er midlertidig opphevet i samsvar med
artikkel 14 nr. 2, kan innehas til kredittbytte
avtalen utløper.

Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. november 2012.
Artikkel 2 nr. 2, artikkel 3 nr. 7, artikkel 4 nr. 2,
artikkel 7 nr. 3, artikkel 9 nr. 5, artikkel 11 nr. 3 og
4, artikkel 12 nr. 2, artikkel 13 nr. 4 og 5, artikkel
16 nr. 3 og 4, artikkel 17 nr. 2, artikkel 23 nr. 5, 7
og 8, og artikkel 30, 42, 43 og 44 får anvendelse fra
25. mars 2012.
Denne forordning er bindende i alle deler og
kommer direkte til anvendelse i alle medlems
stater.

Artikkel 47

For Europaparlamentet

For Rådet

ESMAs ansatte og ressurser

M. SCHULZ

N. WAMMEN

President

Formann

Innen 31. desember 2012 skal ESMA vurdere de
behov for ansatte og ressurser som oppstår som

Utferdiget i Strasbourg, 14. mars 2012.
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Vedlegg 1

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 826/2012 av
29. juni 2012 om utfylling av europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 236/2012 med hensyn til tekniske
reguleringsstandarder for krav til melding og
offentliggjøring av korte nettoposisjoner, de nærmere
opplysninger som skal oversendes til Den europeiske
verdipapir- og markedstilsynsmyndighet om korte
nettoposisjoner, og metoden for beregning av omsetning
for å bestemme hvilke aksjer som skal unntas
EUROPAKOMMISJONEN HAR –
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 236/2012 av 14. mars
2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytte
avtaler1, særlig artikkel 9 nr. 5, artikkel 11 nr. 3 og
artikkel 16 nr. 3,
etter samråd med EUs datatilsynsmann og
ut fra følgende betraktninger:
1) Denne forordnings formål er å opprette en
ensartet ordning for oversending av meldinger
og opplysninger fra investorer til nasjonale
vedkommende myndigheter eller fra nasjonale
vedkommende myndigheter til Den euro
peiske verdipapir- og markedstilsynsmyndig
het (heretter kalt «ESMA»). Ettersom
beregningen av omsetning for å bestemme
hvilke aksjer som skal unntas, også er nært
knyttet til framleggingen av opplysninger om
aksjer som har sin hovedhandelsplass i Unio
nen, bør også den omfattes av denne forord
ning. For å sikre sammenheng mellom disse
bestemmelsene, som bør tre i kraft samtidig,
og gjøre det lettere for personer som omfattes
av disse forpliktelsene, å få oversikt over og
samlet tilgang til dem, er det ønskelig at alle
tekniske reguleringsstandarder som kreves i
henhold til forordning (EU) nr. 236/2012, sam
les i én enkelt forordning.
2) Når det gjelder meldinger om korte nettoposi
sjoner i aksjer, statspapirer og udekkede kre

dittbytteavtaler
for
statspapirer
samt
offentliggjøring av betydelige korte nettoposi
sjoner i aksjer, bør det fastsettes ensartede
regler om nærmere opplysninger, herunder
den felles standarden for melding, for å sikre
konsekvent anvendelse av meldingskravene i
hele Unionen, fremme en effektiv rapporte
ringsprosess og gi offentligheten sammenlign
bare opplysninger.
3) For å sikre riktig identifisering av posisjons
innehaverne bør meldingen om mulig inne
holde
en
kode
som
kan
utfylle
posisjonsinnehaverens navn. Til det foreligger
en felles, pålitelig og offentlig anerkjent global
identifikator for et rettssubjekt, er det nødven
dig å benytte eksisterende koder som visse
posisjonsinnehavere kan ha, for eksempel
bankidentifikasjonskoden (BIC-koden).
4) For at ESMA skal kunne utføre sine oppgaver i
henhold til denne forordning og europaparla
ments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010
av 24. november 2010 om opprettelse av en
europeisk tilsynsmyndighet (Den europeiske
verdipapir- og markedstilsynsmyndighet)2,
skal ESMA hvert kvartal motta opplysninger
fra vedkommende myndigheter om melding
av korte nettoposisjoner i aksjer, statspapirer
og udekkede kredittbytteavtaler for statspapi
rer samt ytterligere opplysninger om korte
nettoposisjoner dersom ESMA anmoder om
det.

1

2
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5) For å sikre effektiv bruk av disse opplysnin
gene, særlig når det gjelder målet om å sikre
finansmarkedenes ordnede virkemåte og inte
gritet samt stabilitet i Unionens finanssystem,
bør kvartalsopplysningene være standardi
serte, stabile over tid og tilstrekkelig detaljerte
i form av daglig aggregerte data, slik at ESMA
kan bearbeide dem og foreta undersøkelser og
analyser.
6) ESMA kan ikke på forhånd avgjøre hvilke opp
lysninger den vil kreve fra en vedkommende
myndighet, ettersom dette bare kan avgjøres i
hvert enkelt tilfelle og kan omfatte så forskjel
lige opplysninger som individuelle og aggre
gerte data om korte nettoposisjoner eller
udekkede posisjoner i kredittbytteavtaler. Det
er imidlertid viktig å fastsette hvilke generelle
opplysninger som skal oversendes i denne for
bindelse.
7) Når det gjelder beregning av omsetning i Uni
onen og på handelsplasser utenfor Unionen for
å bestemme hovedhandelsplassen for en
aksje, må hver berørte vedkommende myndig
het fastsette de relevante informasjonskildene
for å kartlegge og måle handelen med en
bestemt aksje. I Unionen finnes det for tiden
ikke harmoniserte rapporteringskrav for trans
aksjoner med aksjer som bare er opptatt til
notering i et multilateralt handelssystem, og
heller ikke internasjonale standarder for han
delsstatistikk over individuelle aksjer på han
delsplasser, der det kan forekomme
betydelige variasjoner. Det er derfor nødven
dig å gi vedkommende myndigheter et visst
spillerom når de foretar denne beregningen.
8) For å sikre samsvar bør denne forordning få
anvendelse fra samme dato som forordning
(EU) nr. 236/2012. For å gi fysiske og juri
diske personer tilstrekkelig tid til å bearbeide
listen over aksjer som er unntatt i henhold til
artikkel 16 i forordning (EU) nr. 236/2012, bør
denne listen utarbeides og offentliggjøres på
ESMAs nettsted i tilstrekkelig god tid før for
ordning (EU) nr. 236/2012 får anvendelse.
Metoden for beregning av omsetning for å
bestemme hovedhandelsplassen for en aksje,
bør derfor få anvendelse fra den dag denne for
ordning trer i kraft.
9) I henhold til forordning (EU) nr. 236/2012 bør
bindende tekniske standarder vedtas før
nevnte forordning kan anvendes i praksis, og
det er før 1. november 2012 nødvendig å fast
sette de påkrevde ikke-grunnleggende
bestemmelsene for å gjøre det lettere for mar
kedsdeltakere å overholde nevnte forordning

og for vedkommende myndigheter å hånd
heve den; det er derfor nødvendig at denne
forordning trer i kraft dagen etter at den kunn
gjøres.
10) Denne forordning bygger på ESMAs utkast til
tekniske reguleringsstandarder, som er over
sendt til Kommisjonen.
11) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om
utkastet til tekniske reguleringsstandarder
som ligger til grunn for denne forordning, ana
lysert de mulige tilknyttede kostnadene og for
delene
samt
innhentet
uttalelse
fra
interessentgruppen for verdipapirer og marke
der opprettet i samsvar med artikkel 37 i for
ordning (EU) nr. 1095/2010 –
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Kapittel I
Alminnelige bestemmelser
Artikkel 1
Formål
I denne forordning fastsettes tekniske regule
ringsstandarder for følgende:
a) nærmere opplysninger om korte nettoposisjo
ner som en fysisk eller juridisk person skal
oversende til vedkommende myndigheter og
offentliggjøre i henhold til artikkel 9 nr. 5 i for
ordning (EU) nr. 236/2012,
b) nærmere opplysninger som vedkommende
myndigheter skal oversende til Den euro
peiske verdipapir og markedstilsynsmyndig
het i henhold til artikkel 11 nr. 3 i forordning
(EU) nr. 236/2012,
c) metoden for beregning av omsetning for å
bestemme hovedhandelsplassen for en aksje i
henhold til artikkel 16 nr. 3 i forordning (EU)
nr. 236/2012.
Kapittel II
Nærmere opplysninger om korte
nettoposisjoner som skal meldes og offentlig
gjøres (Artikkel 9 i forordning (EU) nr. 236/2012)
Artikkel 2
Melding til vedkommende myndigheter om
korte nettoposisjoner i aksjer, statspapirer og
udekkede kredittbytteavtaler for statspapirer
1. En melding som gis i henhold til artikkel 5 nr.
1, artikkel 7 nr. 1 eller artikkel 8 i forordning
(EU) nr. 236/2012, skal inneholde opplysnin
gene angitt i tabell 1 i vedlegg I til denne for
ordning.
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Meldingen skal gis i form av et skjema utar
beidet av vedkommende myndighet og ha det
formatet som er fastsatt i vedlegg II.
2. Dersom vedkommende myndighet har innført
sikre systemer som gjør det mulig å fullt ut
identifisere personen som gir melding, og
posisjonsinnehaveren, herunder alle opplys
ninger i felt 1–7 i tabell 1 i vedlegg I, er det
ikke nødvendig å fylle ut de tilsvarende feltene
i meldingsskjemaet.
3. En fysisk eller juridisk person som oppdager
at meldingen som er oversendt i henhold til nr.
1, inneholder feil, skal oversende en melding
om annullering til den berørte vedkommende
myndighet.
Meldingen om annullering skal gis i form
av et skjema utarbeidet av vedkommende myn
dighet og ha det formatet som er fastsatt i ved
legg II.
Den berørte fysiske eller juridiske perso
nen skal, dersom det er nødvendig, oversende
en ny melding i samsvar med nr. 1 og 2.
Artikkel 3
Offentliggjøring av opplysninger om betydelige
korte nettoposisjoner i aksjer
En offentliggjøring av en kort nettoposisjon i
aksjer som når en relevant terskel i henhold til
artikkel 6 nr. 1 i forordning (EU) nr. 236/2012,
eller som har nådd en slik terskel og deretter falt
under den, skal omfatte opplysningene angitt i
tabell 2 i vedlegg I til denne forordning.
Kapittel III
Nærmere opplysninger som skal oversendes til
esma om korte nettoposisjoner (Artikkel 11 i
forordning (eu) nr. 236/2012)
Artikkel 4
Periodiske opplysninger
I henhold til artikkel 11 nr. 1 i forordning (EU) nr.
236/2012 skal vedkommende myndigheter hvert
kvartal oversende ESMA følgende opplysninger:
a) den daglige aggregerte korte nettoposisjonen i
hver enkelt aksje i den viktigste nasjonale
aksjeindeksen, som fastsatt av den berørte
vedkommende myndighet,
b) den aggregerte korte nettoposisjonen ved
utgangen av et kvartal for hver enkelt aksje
som ikke inngår i indeksen nevnt i bokstav a),
c) den daglige aggregerte korte nettoposisjonen
for hver enkelt offentlige utsteder,

d) der det er relevant, daglig aggregerte udek
kede posisjoner i kredittbytteavtaler fra en
offentlig utsteder.
Artikkel 5
Opplysninger på anmodning
Opplysninger som skal oversendes av en berørt
vedkommende myndighet på ad hoc-grunnlag i
henhold til artikkel 11 nr. 2 i forordning (EU) nr.
236/2012, skal omfatte alle opplysninger som
ESMA har anmodet om og som vedkommende
myndighet ikke tidligere har oversendt i henhold
til artikkel 4 i denne forordning.
Kapittel IV
Metode for beregning av omsetning for å
bestemme hovedhandelsplassen for en aksje
(artikkel 16 i forordning (eu) nr. 236/2012)
Artikkel 6
Beregning av omsetning for å bestemme
hovedhandelsplassen for en aksje
1. Når omsetningen beregnes i henhold til artik
kel 16 i forordning (EU) nr. 236/2012, skal en
berørt vedkommende myndighet benytte de
beste tilgjengelige opplysninger, som kan
omfatte
a) offentlig tilgjengelige opplysninger,
b) transaksjonsdata innhentet i henhold til
artikkel 25 nr. 3 i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2004/39/EF3,
c) opplysninger fra handelsplasser der det
foregår handel med den berørte aksjen,
d) opplysninger gitt av en annen vedkom
mende myndighet, herunder en vedkom
mende myndighet i en tredjestat,
e) opplysninger gitt av utstederen av den
berørte aksjen,
f) opplysninger fra andre tredjemenn, herunder dataleverandører.
2. Når en berørt vedkommende myndighet skal
avgjøre hva som er de beste tilgjengelige opp
lysningene, skal den i størst mulig omfang
sikre at
a) den benytter offentlig tilgjengelige opplys
ninger framfor andre opplysningskilder,
b) opplysningene omfatter alle handelsdager i
den berørte perioden, uavhengig av om det
ble handlet med aksjen alle dagene,
c) transaksjoner som mottas og tas med i
beregningene, medregnes bare én gang,
3
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d) transaksjoner som rapporteres gjennom en
handelsplass, men gjennomføres et annet
sted, ikke medregnes.
3. Omsetningen av en aksje på en handelsplass
skal anses å være null dersom aksjen ikke len
ger er opptatt til notering på handelsplassen,
selv om aksjen var opptatt til notering på han
delsplassen i den aktuelle beregningsperio
den.
Kapittel V
Sluttbestemmelser
Artikkel 7
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Den får anvendelse fra 1. november 2012, unn
tatt artikkel 6, som får anvendelse fra datoen
nevnt i første ledd.
Denne forordning er bindende i alle deler og
kommer direkte til anvendelse i alle medlemssta
ter.
Utferdiget i Brussel, 29. juni 2012.

For Kommisjonen

José Manuel BARROSO

President
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Vedlegg I
Tabell 1.1 Felter til bruk for meldingen omhandlet i artikkel 2
Felt

Beskrivelse

1. Posisjonsinnehaver

For fysiske personer: Fornavn og etternavn
For juridiske personer: Fullstendig navn, herunder eventuell juridisk
form som er registrert i foretaksregisteret

2. Identifikasjonskode for
juridiske personer

Bankidentifikasjonskode dersom en slik finnes

3. Posisjonsinnehaverens
adresse

Fullstendig adresse (f.eks. gatenavn, husnummer, postnummer, by,
stat/provins) og land

4. Posisjonsinnehaverens
kontaktopplysninger

Telefonnummer, eventuelt faksnummer, e-postadresse

5. Rapporterende person

For fysiske personer: Fornavn og etternavn
For juridiske personer: Fullstendig navn, herunder eventuell juridisk
form som er registrert i foretaksregisteret

6. Den rapporterende
personens adresse

Fullstendig adresse (f.eks. gatenavn, husnummer, postnummer, by,
stat/provins) og land, dersom adressen ikke er den samme som for
posisjonsinnehaver

7. Den rapporterende
personens kontaktopplysninger

Telefonnummer, eventuelt faksnummer, e-postadresse, dersom dette
ikke er det samme som for posisjonsinnehaver

8. Rapporteringsdato

Dato for oversending av melding i samsvar med ISO-standard
8601:2004 (åååå-mm-dd)

9. Identifisering av utsteder

For aksjer: Fullstendig navn på selskapet som har aksjer opptatt til
notering på en handelsplass
For statspapirer: Utsteders fullstendige navn
For udekkede kredittbytteavtaler for statspapirer: Offentlig utsteders
fullstendige navn

10. ISIN

Bare for aksjer: ISIN for utsteders hovedklasse av ordinære aksjer.
Dersom ingen ordinære aksjer er opptatt til notering, ISIN for klassen
av preferanseaksjer (eller for hovedklassen av preferanseaksjer som
er opptatt til notering, dersom det finnes flere klasser av slike aksjer)

11. Landkode

Landkode på to bokstaver for offentlig utsteder i samsvar med ISOstandard 3166-1

12. Posisjonsdato

Dato da posisjonen ble opprettet, endret eller lukket. Format i sam
svar med ISO-standard 8601:2004 (åååå-mm-dd)

13. Den korte nettoposisjonens størrelse i prosent

Bare for aksjer: Prosentandel (avrundet til to desimaler) av den
utstedte aksjekapitalen, uttrykt i absolutte tall uten «+» eller «–»

14. Ekvivalent beløp for den
korte nettoposisjonen

For aksjer: Samlet antall ekvivalente aksjer
For statspapirer: Ekvivalent nominelt beløp i euro
For udekkede kredittbytteavtaler for statspapirer: Ekvivalent nomi
nelt beløp i euro
Uttrykt i absolutte tall uten «+» eller «–», og valutaen angitt i samsvar
med ISO-standard 4217
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Tabell 1.1 Felter til bruk for meldingen omhandlet i artikkel 2
Felt

Beskrivelse

15. Dato for foregående
melding

Dato da posisjonsinnehaver sist meldte en posisjon i instrumenter fra
samme utsteder. Format i samsvar med ISO-standard 8601:2004
(åååå-mm-dd)

16. Annulleringsdato

Dato da et annulleringsskjema framlegges for å annullere en tidligere
framlagt feilaktig melding. Format i samsvar med ISO-standard
8601:2004 (åååå-mm-dd)

17. Merknader

Fritekst – valgfritt

Tabell 1.2 Felter til bruk for meldingen omhandlet i artikkel 3
Felt

Beskrivelse

1. Posisjonsinnehaver

For fysiske personer: Fornavn og etternavn
For juridiske personer: Fullstendig navn, herunder eventuell juridisk
form som er registrert i foretaksregisteret

2. Utsteders navn

Fullstendig navn på selskapet som har aksjer opptatt til notering på en
handelsplass

3. ISIN

ISIN for utsteders hovedklasse av ordinære aksjer. Dersom ingen
ordinære aksjer er opptatt til notering, ISIN for klassen av preferanse
aksjer (eller for hovedklassen av preferanseaksjer som er opptatt til
notering, dersom det finnes flere klasser av slike aksjer)

4. Den korte nettoposisjonens
størrelse i prosent

Prosentandel (avrundet til to desimaler) av den utstedte aksjekapita
len

5. Posisjonsdato

Dato da posisjonen ble opprettet, endret eller lukket i samsvar med
ISO-standard 8601:2004 (åååå-mm-dd)

Vedlegg II
Tabell 1.3 Format for meldingsskjema for korte nettoposisjoner (artikkel 2
Fornavn
ETTERNAVN
Selskapets fullstendige navn
BIC-kode
(eventuelt)
POSISJONS
INNEHAVER

Land
Adresse
Kontaktperson

Fornavn
Etternavn
Telefonnummer
Telefaksnummer
E-postadresse
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Tabell 1.4
Fornavn
Etternavn
Selskapets fullstendige navn
Land
RAPPORTERENDE
PERSON
(dersom forskjellig)

Adresse
Kontaktperson

Fornavn
Etternavn
Telefonnummer
Telefaksnummer
E-postadresse

Tabell 1.5 Kort nettoposisjon i aksjer
1. Rapporteringsdato
(åååå-mm-dd)
2. Utsteders navn
2.1. ISIN-kode
2.2. Fullstendig navn
3. Posisjonsdato
(åååå-mm-dd)
4. Kort nettoposisjon etter overskridelse av terskel
4.1. Antall ekvivalente aksjer
4.2. % av utstedt aksjekapital
5. Dato for foregående melding
(åååå-mm-dd)
6. Merknad
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Tabell 1.6 Kort nettoposisjon i statspapirer
1. Rapporteringsdato
(åååå-mm-dd)
2. Utsteders navn
2.1. Landkode
2.2. Fullstendig navn
3. Posisjonsdato
(åååå-mm-dd)
4. Kort nettoposisjon etter overskridelse av terskel
4.1. Ekvivalent nominelt beløp
5. Dato for foregående melding
(åååå-mm-dd)
6. Merknad
Tabell 1.7 Posisjon i udekkede bytteavtaler for statspapirer
1. Rapporteringsdato
(åååå-mm-dd)
2. Utsteders navn
2.1. Landkode
2.2. Fullstendig navn
3. Posisjonsdato
(åååå-mm-dd)
4. Kort nettoposisjon etter overskridelse av terskel
Ekvivalent nominelt beløp
5. Dato for foregående melding
(åååå-mm-dd)
6. Merknad
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Vedlegg III
Tabell 1.8 Format for annulleringsskjema for feilaktige meldinger (artikkel 2)
Fornavn
Etternavn
Selskapets fullstendige navn
BIC-kode
(eventuelt)
POSISJONS
INNEHAVER

Land
Adresse
Kontaktperson

Fornavn
Etternavn
Telefonnummer
Telefaksnummer
E-postadresse

Tabell 1.9
Fornavn
ETTERNAVN
Selskapets fullstendige navn
Land
RAPPORTERENDE
PERSON
(dersom forskjellig)

Adresse
Kontaktperson

Fornavn
Etternavn
Telefonnummer
Telefaksnummer
E-postadresse
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Tabell 1.10 Annullert kort nettoposisjon i aksjer
1. Annulleringsdato
(åååå-mm-dd)
2. Utsteders navn
2.1. ISIN-kode
2.2. Fullstendig navn
3. Posisjonsdato for meldingen som annulleres
(åååå-mm-dd)
4. Kort nettoposisjon etter overskridelse av terskel i
meldingen som annulleres
4.1. Antall ekvivalente aksjer
4.2. % av utstedt aksjekapital
5. Rapporteringsdato for meldingen som
annulleres
(åååå-mm-dd)
6. Merknad
Tabell 1.11 Annulert kort nettoposisjon i statspapirer
1. Annulleringsdato
(åååå-mm-dd)
2. Utsteders navn
2.1. Landkode
2.2. Fullstendig navn
3. Posisjonsdato for meldingen som annulleres
(åååå-mm-dd)
4. Kort nettoposisjon etter overskridelse av terskel
i meldingen som annulleres
Ekvivalent nominelt beløp
5. Rapporteringsdato for meldingen som annulleres
(åååå-mm-dd)
6. Merknad
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Tabell 1.12 Annullert posisjon i udekkede bytteavtaler for statspapirer
1. Annulleringsdato
(åååå-mm-dd)
2. Utsteders navn
2.1. Landkode
2.2. Fullstendig navn
3. Posisjonsdato for meldingen som annulleres
(åååå-mm-dd)
4. Kort nettoposisjon etter overskridelse av
terskel i meldingen som annulleres
Ekvivalent nominelt beløp
5. Rapporteringsdato for meldingen som
annulleres
(åååå-mm-dd)
6. Merknad
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Vedlegg 1

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU)
nr. 827/2012 av 29. juni 2012 om tekniske
gjennomføringsstandarder for metodene for
offentliggjøring av nettoposisjoner i aksjer, for formatet på
opplysningene som skal oversendes til Den europeiske
verdipapir- og markedstilsynsmyndighet om korte
nettoposisjoner, for typer av avtaler, ordninger og tiltak for
tilstrekkelig å sikre at aksjer eller statspapirer er
tilgjengelige for oppgjør, samt for dato og periode for å
bestemme hovedhandelsplassen for en aksje i henhold til
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om
shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler
EUROPAKOMMISJONEN HAR –
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og råds
forordning (EU) nr. 236/2012 av 14. mars 2012 om
shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler1,
særlig artikkel 9 nr. 6, artikkel 11 nr. 4, artikkel 12
nr. 2, artikkel 13 nr. 5 og artikkel 16 nr. 4,
etter samråd med EUs datatilsynsmann og
ut fra følgende betraktninger:
1) Denne forordnings formål er å fastsette listen
over aksjer som er unntatt, som er nødvendig
for å offentliggjøre korte posisjoner i alle
aksjer som ikke er unntatt, og vilkårene for
oversending av disse opplysningene til Den
europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyn
dighet (heretter kalt «ESMA»). Det er derfor
avgjørende at det også fastsettes regler for
ordninger og tiltak som skal vedtas for aksjer
som ikke er unntatt. For å sikre sammenheng
mellom disse bestemmelsene om shortsalg,
som bør tre i kraft samtidig, og gjøre det let
tere for personer som omfattes av disse for
pliktelsene, å få oversikt over og samlet tilgang
til dem, er det ønskelig at alle tekniske gjen
nomføringsstandarder som kreves i henhold
1

2)

3)

4)

5)
EUT L 86 av 24.3.2012, s. 1.

til forordning (EU) nr. 236/2012, samles i én
enkelt forordning.
For å sikre en ensartet anvendelse av forord
ning (EU) nr. 236/2012 når det gjelder opplys
ningene som vedkommende myndigheter skal
oversende til ESMA, og for å sikre effektiv
behandling av disse opplysningene bør de
utveksles elektronisk på en sikker måte i et
standardformat.
Det er viktig at data om korte nettoposisjoner
som gjøres tilgjengelig for markedet, også er
lett tilgjengelige og mulige å gjenbruke ved at
de legges ut på sentrale nettsteder som drives
eller overvåkes av en vedkommende myndig
het. Slike data bør derfor oversendes i et for
mat som muliggjør fleksibel bruk av data, og
som ikke er begrenset til statiske faksimile
dokumenter. Når det er teknisk mulig, bør
maskinlesbare formater benyttes slik at bru
kerne kan behandle opplysningene på en
strukturert og kostnadseffektiv måte.
I tillegg til offentliggjøring på det sentrale nett
stedet som drives eller overvåkes av en ved
kommende myndighet, bør det være mulig å
på andre måter offentliggjøre nærmere opplys
ninger om korte nettoposisjoner for å sikre at
markedet underrettes.
Det er viktig at brukerne får to grunnleggende
typer opplysninger ved offentliggjøring av
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enkeltstående korte nettoposisjoner i aksjer
over den relevante terskelen for offentliggjø
ring. Disse bør omfatte en sammenfattet liste
eller tabell med korte nettoposisjoner som er
over den relevante terskelen for offentliggjø
ring og som er utestående når det sentrale
nettstedet besøkes, og en liste eller tabell med
historiske data om alle offentliggjorte korte
nettoposisjoner.
6) Dersom en kort nettoposisjon i aksjer faller
under en relevant terskel for offentliggjøring,
skal nærmere opplysninger om dette offentlig
gjøres, herunder om posisjonens faktiske stør
relse. For å unngå at det oppstår forvirring når
brukerne besøker de sentrale nettstedene, bør
offentliggjorte posisjoner som har falt under 0,5
% av det berørte selskapets utstedte aksjekapi
tal, ikke bli stående ved siden av de aktuelle
posisjonene i ubegrenset tid, men gjøres tilgjen
gelige som historiske data etter 24 timer.
7) For å fastsette et sammenhengende og klart,
men likevel fleksibelt regelverk er det viktig å
angi ulike typer av låneavtaler og andre tvangs
kraftige krav med lignende virkning samt
ulike typer ordninger med tredjemann som i
tilstrekkelig omfang sikrer at aksjer eller stats
papirer vil være tilgjengelige for oppgjør, og å
angi hvilke kriterier disse avtalene og ordnin
gene må oppfylle.
8) Bruk av tegningsretter til nye aksjer i forbin
delse med et shortsalg kan i tilstrekkelig
omfang sikre oppgjør bare dersom ordningen
er av en slik art at oppgjøret kan foretas på
avtaletidspunktet. Det er derfor viktig å fast
sette regler for å sikre at de aksjene som teg
ningsretter gir rett til, er tilgjengelige på eller
før oppgjørstidspunktet og i en mengde som
minst tilsvarer antall aksjer som skal omfattes
av shortsalget.
9) Ved inngåelse av tidsbegrensede bekreftel
sesavtaler er det viktig å angi tidsrammen for
dekning av et shortsalg gjennom kjøp på en
måte som er forenlig med de ulike oppgjørs
syklusene i ulike jurisdiksjoner.
10) For i tilstrekkelig omfang å sikre at instrumen
ter er tilgjengelige for oppgjør når en fysisk
eller juridisk person innleder et shortsalg og
har en avtale med en tredjemann der denne har
bekreftet at instrumentet er lokalisert, er det
viktig at det er tillit til at tredjemann, når denne
er etablert i en tredjestat, er omfattet av egnet
tilsyn, og at det finnes egnede ordninger for
utveksling av opplysninger mellom tilsynsmyn
dighetene. Slike egnede ordninger kan omfatte
undertegning av en intensjonsavtale utarbeidet

av Den internasjonale organisasjon for tilsyns
myndigheter på verdipapirområdet (IOSCO).
11) For å sikre riktig gjennomføring av kravet om
å bestemme om hovedhandelsplassen for en
aksje er utenfor Unionen, bør det innføres
overgangsordninger med sikte på første gangs
fastsettelse av listen over unntatte aksjer i henhold til artikkel 16 i forordning (EU) nr. 236/
2012. Selv om listen over aksjer som er unn
tatt, gjelder i to år, er det nødvendig å sikre en
viss fleksibilitet ettersom det i løpet av toårspe
rioden kan forekomme tilfeller der det er nød
vendig å revurdere listen.
12) For å sikre samsvar bør denne forordning få
anvendelse fra samme dato som forordning
(EU) nr. 236/2012. For å gi fysiske og juri
diske personer tilstrekkelig tid til å bearbeide
listen over aksjer som er unntatt i henhold til
forordning (EU) nr. 236/2012, bør denne
listen utarbeides og offentliggjøres på ESMAs
nettsted i tilstrekkelig god tid før forordning
(EU) nr. 236/2012 får anvendelse. Bestemmel
sene om dato og periode for beregning av
hovedhandelsplass, dato for melding til ESMA
om aksjer som har sin hovedhandelsplass
utenfor Unionen, og gyldigheten av listen over
aksjer som er unntatt, bør derfor få anvendelse
fra den dag denne forordning trer i kraft.
13) I henhold til forordning (EU) nr. 236/2012 bør
bindende tekniske standarder vedtas før
nevnte forordning kan anvendes i praksis, og
det er før 1. november 2012 viktig å fastsette
de påkrevde ikke-grunnleggende bestemmel
sene for å gjøre det lettere for markedsdelta
kere å overholde nevnte forordning og for ved
kommende myndigheter å håndheve den; det
er derfor nødvendig at denne forordning trer i
kraft dagen etter at den kunngjøres.
14) Denne forordning bygger på ESMAs utkast til
tekniske gjennomføringsstandarder, som er
framlagt for Kommisjonen.
15) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om
utkastet til tekniske gjennomføringsstandar
dene som ligger til grunn for denne forord
ning, analysert de mulige tilknyttede kostna
dene og fordelene samt innhentet uttalelse fra
interessentgruppen for verdipapirer og marke
der opprettet i samsvar med artikkel 37 i euro
paparlaments- og rådsforordning (EU) nr.
1095/2010 av 24. november 2010 om oppret
telse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den
europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyn
dighet)2 –
2
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VEDTATT DENNE FORORDNING:
Kapittel I
Alminnelige bestemmelser
Artikkel 1
Formål
I denne forordning fastsettes tekniske gjennom
føringsstandarder for følgende:
a) hvilke metoder fysiske eller juridiske personer
kan benytte for å offentliggjøre opplysninger
om korte nettoposisjoner samt formatet for
opplysninger som vedkommende myndig
heter skal oversende til Den europeiske verdi
papir- og markedstilsynsmyndighet (heretter
kalt «ESMA») i henhold til artikkel 9 nr. 6 og
artikkel 11 nr. 4 i forordning (EU) nr. 236/
2012,
b) hvilke typer avtaler, ordninger og tiltak som i
tilstrekkelig omfang sikrer at aksjene er til
gjengelige for oppgjør, og hvilke typer avtaler
eller ordninger som i tilstrekkelig omfang sik
rer at statspapirene er tilgjengelige for oppgjør
i henhold til artikkel 12 nr. 2 og artikkel 13 nr.
5 i forordning (EU) nr. 236/2012,
c) dato og periode for beregninger for å
bestemme hovedhandelsplass, fristen for mel
ding til ESMA og dato for ikrafttredelsen av
den relevante listen i henhold til artikkel 16 nr.
4 i forordning (EU) nr. 236/2012.
Kapittel II
Metoder for å offentliggjøre betydelige korte
nettoposisjoner i aksjer [Artikkel 9 i forordning
(EO) nr. 236/2012]
Artikkel 2
Metoder for å offentliggjøre opplysninger
Opplysninger om korte nettoposisjoner i aksjer
skal offentliggjøres på et sentralt nettsted som dri
ves eller overvåkes av den berørte vedkommende
myndighet i henhold til artikkel 9 nr. 4 i forord
ning (EU) nr. 236/2012. Opplysningene skal
offentliggjøres med metoder som
a) viser dem i formatet som er angitt i vedlegg I,
på en slik måte at allmennheten som besøker
nettstedet, får tilgang til en eller flere tabeller
som inneholder alle relevante opplysninger
om posisjoner for hver enkelt aksjeutsteder,
b) gir brukerne mulighet til å identifisere og fil
trere de korte nettoposisjonene hos en aksjeut
steder som på det tidspunkt nettstedet

besøkes, har nådd eller overskredet den rele
vante terskelen for offentliggjøring,
c) inneholder historiske data om de offentlig
gjorte korte nettoposisjonene hos en aksje
utsteder,
d) dersom det er teknisk mulig, omfatter nedlast
bare filer med de offentliggjorte og historiske
korte nettoposisjonene i et maskinlesbart for
mat, hvilket innebærer at filene skal være til
strekkelig strukturerte til at programvare på
en pålitelig måte skal kunne identifisere
enkeltstående faktaopplysninger og deres
interne struktur,
e) for én dag, sammen med opplysningene som
er angitt i bokstav b), viser de korte nettoposi
sjonene som offentliggjøres fordi de har falt
under terskelen for offentliggjøring på 0,5 % av
den utstedte aksjekapitalen, før opplysningene
fjernes og overføres til et sted for historiske
data.
Kapittel III
Formatet for de opplysninger som
vedkommende myndigheter skal oversende til
esma om korte nettoposisjoner [Artikkel 11 i
forordning (EU) nr. 236/2012]
Artikkel 3
Formatet for periodiske opplysninger
1. Opplysningene om korte nettoposisjoner,
statspapirer og kredittbytteavtaler som berørte
vedkommende myndigheter hvert kvartal skal
oversende til ESMA i henhold til artikkel 11
nr. 1 i forordning (EU) nr. 236/2012, skal over
sendes i det formatet som er fastsatt i vedlegg
II til denne forordning.
2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal oversendes
elektronisk til ESMA gjennom et system opp
rettet av ESMA som sikrer at opplysningene
forblir fullstendige, og at deres integritet og
fortrolighet bevares under overføringen.
Artikkel 4
Formatet for opplysningene som skal
oversendes på anmodning
1. En berørt vedkommende myndighet skal over
sende opplysningene om korte nettoposisjoner
i aksjer og statspapirer eller om udekkede
posisjoner i kredittbytteavtaler for statspapi
rer i henhold til artikkel 11 nr. 2 i forordning
(EU) nr. 236/2012 i det formatet som angis i
ESMAs anmodning.
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2. Dersom opplysningene som det anmodes om,
gjelder opplysninger i meldingen som er mot
tatt av vedkommende myndighet i henhold til
artikkel 5, 7 og 8 i forordning (EU) nr. 236/
2012, skal disse opplysningene oversendes i
samsvar med kravene i artikkel 2 i delegert
kommisjonsforordning (EU) nr. 826/20123.
3. Vedkommende myndighet skal oversende
opplysningene som det anmodes om, i elektro
nisk format gjennom et system for utveksling
av opplysninger som er opprettet av ESMA og
sikrer at opplysningene forblir fullstendige og
at deres integritet og fortrolighet bevares
under overføringen.
Kapittel IV
Avtaler, ordninger og tiltak som i tilstrekkelig
omfang sikrer tilgjengelighet for oppgjør
[Artikkel 12 og 13 i forordning (eu) nr. 236/2012]
Artikkel 5
Låneavtaler og andre tvangskraftige krav med
lignende virkning
1. En låneavtale eller et annet tvangskraftig krav
nevnt i artikkel 12 nr. 1 bokstav b) og artikkel
13 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 236/
2012 skal inngås gjennom følgende typer avta
ler, kontrakter eller krav som er rettslig bin
dende i hele shortsalg-perioden:
a) terminkontrakter og bytteavtaler: termin
kontrakter og bytteavtaler som fører til et
fysisk oppgjør av de relevante aksjene eller
statspapirene, og som omfatter minst det
antall aksjer eller det beløp i statspapirer
som den fysiske eller juridiske personen til
byr for shortsalg, og som er inngått før eller
samtidig med shortsalget og angir en leve
rings- eller forfallsdato som sikrer at opp
gjøret for shortsalget kan foretas på avtale
tidspunktet,
b) opsjoner: opsjonskontrakter som fører til et
fysisk oppgjør av de relevante aksjene eller
statspapirene og omfatter minst det antall
aksjer eller det beløp i statspapirer som den
fysiske eller juridiske personen tilbyr for
shortsalg, og som er inngått før eller samti
dig med shortsalget og angir en forfallsdato
som sikrer at oppgjøret for shortsalget kan
foretas på avtaletidspunktet,
c) gjenkjøpsavtaler: gjenkjøpsavtaler som
omfatter minst det antall aksjer eller det
beløp i statspapirer som den fysiske eller
3
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juridiske personen tilbyr for shortsalg, og
som er inngått før eller samtidig med
shortsalget og angir en gjenkjøpsdato som
sikrer at oppgjøret for shortsalget kan fore
tas på avtaletidspunktet,
d) stående avtaler eller fornybare overens
komster: en avtale eller overenskomst som
er inngått før eller samtidig med short
salget og for et på forhånd fastsatt beløp i
nærmere bestemte aksjer eller statspapirer,
og som så lenge shortsalget varer omfatter
minst det antall aksjer eller det beløp i stats
papirer som den fysiske eller juridiske per
sonen tilbyr for shortsalg, og som angir en
leverings- eller forfallsdato som sikrer at
oppgjøret for shortsalget kan foretas på
avtaletidspunktet,
e) avtaler om tegningsretter: avtaler om teg
ningsretter der den fysiske eller juridiske
personen har tegningsrett til nye aksjer fra
samme utsteder og av samme klasse og
som omfatter minst det antall aksjer som til
bys for shortsalg, forutsatt at den fysiske
eller juridiske personen har rett til å motta
aksjene senest når oppgjøret for short
salget foretas,
f) andre krav eller avtaler som fører til levering
av aksjer eller statspapirer: avtaler eller krav
som omfatter minst det antall aksjer eller det
beløp i statspapirer som den fysiske eller
juridiske personen tilbyr for shortsalg, og
som er inngått før eller samtidig med
shortsalget og angir en leverings- eller for
fallsdato som sikrer at oppgjøret for short
salget kan foretas på avtaletidspunktet.
2. Motparten skal oversende avtalen, kontrakten
eller kravet på et varig medium til den fysiske
eller juridiske personen som dokumentasjon
for at det foreligger en låneavtale eller et annet
tvangskraftig krav.
Artikkel 6
Ordninger og tiltak som skal iverksettes i
forbindelse med shortsalg av en aksje som er
opptatt til notering på en handelsplass [Artikkel
12 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU) nr. 236/2012]
1. I nr. 2–4 fastsettes de ordninger og tiltak som
skal iverksettes i forbindelse med shortsalg av
en aksje som er opptatt til notering på en han
delsplass i henhold til artikkel 12 nr. 1 bokstav
c) i forordning (EU) nr. 236/2012.
2. Med standardlokaliseringsordninger og -tiltak
menes ordninger, bekreftelser og tiltak som
omfatter alle følgende elementer:
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a) for lokaliseringsbekreftelser: en bekref
telse gitt av tredjemann før en fysisk eller
juridisk persons shortsalg, om at tredje
mann anser det mulig å gjøre aksjene til
gjengelige for oppgjør i rett tid, idet det tas
hensyn til det eventuelle salgsbeløpet og
markedsforholdene, og som angir for hvil
ken periode aksjen er lokalisert,
b) for reservasjonsbekreftelser: en bekref
telse gitt av tredjemann før et shortsalg, om
at tredjemann har reservert minst det antall
aksjer som den berørte personen har anmo
det om.
3. Med standardlokaliseringsordninger og -tiltak
for samme dag menes ordninger, bekreftelser
og tiltak som omfatter alle følgende elementer:
a) for anmodninger om bekreftelse: en anmod
ning fra den fysiske eller juridiske personen
til tredjemann om en bekreftelse som fast
slår at shortsalget vil bli dekket av kjøp
samme dag som shortsalget finner sted,
b) for lokaliseringsbekreftelser: en bekreftelse
gitt av tredjemann før et shortsalg, om at
tredjemann anser det mulig å gjøre aksjene
tilgjengelige for oppgjør i rett tid, idet det tas
hensyn til det eventuelle salgsbeløpet og
markedsforholdene, og som angir for hvil
ken periode aksjen er lokalisert,
c) for bekreftelser om at aksjen er lett å låne
eller kjøpe: en bekreftelse gitt av tredje
mann før et shortsalg, om at aksjen er lett å
låne eller kjøpe i den relevante mengden,
idet det tas hensyn til markedsforholdene
og andre opplysninger som er tilgjengelige
for vedkommende tredjemann om tilgan
gen til aksjene eller, dersom tredjemann
ikke gir en slik bekreftelse, om at tredje
mann har reservert minst det antall aksjer
som den fysiske eller juridiske personen
har anmodet om,
d) for overvåking: et tilsagn fra den fysiske eller
juridiske personen om å overvåke den delen
av shortsalget som ikke er dekket av kjøp,
e) for ordre ved manglende dekning: et tilsagn
fra den fysiske eller juridiske personen om at
den dersom et shortsalg ikke dekkes av kjøp
samme dag, umiddelbart vil gi tredjemann
ordre om å skaffe aksjene som skal dekke
shortsalget for å sikre oppgjør i rett tid.
4. Med avtaler og tiltak som gjelder en aksje som
er lett å låne eller kjøpe, menes ordninger,
bekreftelser og tiltak som omfatter følgende
elementer, når den fysiske eller juridiske per
sonen gjennomfører et shortsalg av aksjer som
oppfyller likviditetskravene i artikkel 22 i kom

misjonsforordning (EU) nr. 1287/20064 eller
andre aksjer som inngår i den nasjonale
aksjeindeksen som den berørte vedkom
mende myndighet i hver medlemsstat har
utpekt som den viktigste, og som er det under
liggende finansielle instrumentet for en deri
vatkontrakt som er opptatt til notering på en
handelsplass:
a) for lokaliseringsbekreftelser: en bekreftelse
gitt av tredjemann før et shortsalg, om at
tredjemann anser det mulig å gjøre aksjene
tilgjengelige for oppgjør i rett tid, idet det tas
hensyn til det eventuelle salgsbeløpet og
markedsforholdene, og som angir for hvil
ken periode aksjen er lokalisert,
b) for bekreftelser om at aksjen er lett å låne
eller kjøpe: en bekreftelse gitt av tredje
mann før et shortsalg, om at aksjen er lett å
låne eller kjøpe i den relevante mengden,
idet det tas hensyn til markedsforholdene
og andre opplysninger som er tilgjengelige
for vedkommende tredjemann om tilgan
gen til aksjene eller, dersom tredjemann
ikke gir en slik bekreftelse, om at tredje
mann har reservert minst det antall aksjer
som den fysiske eller juridiske personen
har anmodet om, og
c) for dekningsordrer: når et gjennomført
shortsalg ikke vil bli dekket gjennom kjøp
eller lån, et tilsagn om at den fysiske eller
juridiske personen umiddelbart vil gi tredje
mann ordre om å skaffe aksjene til dekning
av shortsalget for å sikre oppgjør i rett tid.
5. Tredjemann skal oversende den fysiske eller
juridiske personen ordningene, bekreftelsene
og ordrene nevnt i nr. 2–4 på et varig medium
som dokumentasjon for at de foreligger.
Artikkel 7
Ordninger med tredjemann i forbindelse med
statspapirer [Artikkel 13 nr. 1 bokstav c) i
forordning (EU) nr. 236/2012]
1. I nr. 2–5 fastsettes de ordninger som skal inn
gås med tredjemann i forbindelse statspapirer
i henhold til artikkel 13 nr. 1 bokstav c) i for
ordning (EU) nr. 236/2012.
2. Med standardlokaliseringsordning for statspa
pirer menes en bekreftelse fra tredjemann før
et shortsalg, om at tredjemann anser det mulig
å gjøre statspapirene tilgjengelige for oppgjør i
rett tid og i det antall den fysiske eller juridiske
personen har anmodet om, idet det tas hensyn
4
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3.

4.

5.

6.

til markedsforholdene, og som angir for hvil
ken periode aksjen er lokalisert.
Med tidsbegrenset bekreftelse menes en ord
ning der den fysiske eller juridiske personen
underretter tredjemann om at shortsalget vil
bli dekket av kjøp samme dag som shortsalget,
og tredjemann før shortsalget bekrefter at han
har en rimelig forventning om at statspapiret
kan kjøpes i den relevante mengden, idet det
tas hensyn til markedsforholdene og andre
opplysninger som er tilgjengelige for vedkom
mende tredjemann om tilgangen til statspapi
rene den dagen shortsalget gjennomføres.
Med ubetinget bekreftelse av gjenkjøpsavtale
menes en bekreftelse der tredjemann før
shortsalget bekrefter at han har en rimelig for
ventning om at oppgjør kan finne sted på avta
letidspunktet som følge av at han deltar i en
strukturbasert ordning som er opprettet eller
drives av en sentralbank, et gjeldsforvaltnings
organ eller et oppgjørssystem for verdipapirer
som gir ubetinget tilgang til de berørte stats
papirene for et beløp som tilsvarer short
salgets størrelse.
Med bekreftelse om at statspapiret er lett å
kjøpe menes en bekreftelse gitt av tredjemann
før et shortsalg, om at tredjemann har en rime
lig forventning om at oppgjør kan finne sted på
avtaletidspunktet ettersom det berørte statspa
piret er lett å låne eller kjøpe i den relevante
mengden, idet det tas hensyn til markedsfor
holdene og eventuelle andre opplysninger som
er tilgjengelige for vedkommende tredjemann
om tilgangen til statspapirene.
Tredjemann skal oversende den fysiske eller
juridiske personen ordningene, bekreftelsene
og ordrene nevnt i nr. 2–5 på et varig medium
som dokumentasjon for at de foreligger.

Artikkel 8
Tredjemann som det inngås ordninger med
1. En tredjemann som det inngås ordninger med
i henhold til artikkel 6 og 7, skal tilhøre en av
følgende kategorier:
a) dersom det gjelder et verdipapirforetak: et
verdipapirforetak som oppfyller kravene i
nr. 2,
b) dersom det gjelder en sentral motpart: en
sentral motpart som clearer de berørte
aksjene eller statspapirene,
c) dersom det gjelder et oppgjørssystem for
verdipapirer: et oppgjørssystem for verdi
papirer som definert i europaparlamentsog rådsdirektiv 98/26/EF5, som gjør opp

betalingene i forbindelse med de berørte
aksjene eller statspapirene,
d) dersom det gjelder en sentralbank: en sen
tralbank som godtar de berørte aksjene
eller statspapirene som sikkerhet eller
gjennomfører åpne markeds- eller gjen
kjøpstransaksjoner i forbindelse med de
berørte aksjene eller statspapirene,
e) dersom det gjelder et nasjonalt gjeldsfor
valtningsorgan: det nasjonale gjeldsforvalt
ningsorganet for den berørte utstederen av
statspapirer,
f) enhver annen person som i henhold til uni
onsretten skal godkjennes eller registreres
av et medlem av Det europeiske finanstil
synssystem, og som oppfyller kravene i nr. 2,
g) en person som er etablert i en tredjestat, er
godkjent eller registrert og er omfattet av
tilsyn av en myndighet i tredjestaten og
oppfyller kravene i nr. 2, forutsatt at tred
jestatens myndighet deltar i en egnet sam
arbeidsordning om utveksling av opplys
ninger med den berørte vedkommende
myndighet.
2. For anvendelsen av nr. 1 bokstav a), f) og g)
skal tredjemann oppfylle følgende krav:
a) delta i gjennomføringen av lån eller kjøp av
berørte aksjer eller statspapirer,
b) framlegge dokumentasjon for slik del
takelse,
c) på anmodning kunne framlegge dokumen
tasjon, herunder statistisk, for sin evne til å
levere eller håndtere leveringen av aksjer
eller statspapirer på de datoer som er avtalt
med motpartene.
Kapittel V
Bestemmelse av hovedhandelsplassen for
unntaket [Artikkel 16 i forordning (EU)
nr. 236/2012]
Artikkel 9
Dato og periode for beregninger av
hovedhandelsplass
1. Berørte vedkommende myndigheter skal
foreta alle beregninger for å bestemme hoved
handelsplassen for en aksje senest 35 kalen
derdager før tidspunktet for anvendelse av
forordning (EU) nr. 236/2012, for perioden
mellom 1. januar 2010 og 31. desember 2011.
2. Senere beregninger skal foretas før 22. februar
2014 for perioden mellom 1. januar 2012 og 31.
5
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desember 2013, og deretter hvert annet år for
den påfølgende toårsperioden.
3. Dersom den berørte aksjen i hele toårsperio
den ikke var opptatt til notering verken på han
delsplassen i Unionen eller på tredjestatens
handelsplass, skal beregningsperioden være
den perioden da aksjen var opptatt til notering
på begge handelsplassene samtidig.
Artikkel 10
Dato for melding til ESMA
Berørte vedkommende myndigheter skal under
rette ESMA om aksjer som har sin hovedhandels
plass utenfor Unionen, minst 35 kalenderdager før
tidspunktet for anvendelse av forordning (EU) nr.
236/2012, og deretter dagen før den første han
delsdag i mars hvert annet år, fra mars 2014.

fer, og for toårsperioden før beregnings
datoen,
b) den underretter ESMA om hva den har
bestemt snarest mulig og, dersom det er
relevant, før tidspunktet for opptak til notering på en handelsplass i Unionen.
En endret liste gjelder fra dagen etter at
den offentliggjøres av ESMA.
2. Bestemmelsene i nr. 1 får anvendelse når
a) et selskaps aksjer fjernes permanent fra
notering på hovedhandelsplassen utenfor
Unionen,
b) et selskaps aksjer fjernes permanent fra
notering på en hovedhandelsplass i Unio
nen,
c) aksjene i et selskap som tidligere var opp
tatt til notering på en handelsplass utenfor
Unionen, opptas til notering på en handels
plass i Unionen.

Artikkel 11
Gyldighet av listen over aksjer som er unntatt

Kapittel VI

Listen over aksjer som har sin hovedhandelsplass
utenfor Unionen, gjelder fra 1. april etter at ESMA
har offentliggjort den, med unntak av den første
listen ESMA offentliggjør, som gjelder fra tids
punktet for anvendelse av forordning (EU) nr.
236/2012.

Sluttbestemmelser

Artikkel 12
Særskilte tilfeller der unntatte aksjer skal
revurderes
1. En berørt vedkommende myndighet som
bestemmer om en aksjes hovedhandelsplass
er utenfor Unionen, etter at en av omstendig
hetene nevnt i nr. 2 er inntruffet, skal sikre at
a) alle beregninger for å bestemme hoved
handelsplassen foretas snarest mulig etter
at de relevante omstendighetene inntref

Artikkel 13
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. november 2012, unn
tatt artikkel 9–11, som får anvendelse fra datoen
nevnt i første ledd.
Denne forordning er bindende i alle deler og
kommer direkte til anvendelse i alle medlemssta
ter.
Utferdiget i Brussel, 29. juni 2012.
For Kommisjonen
José Manuel Barroso
President
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Vedlegg I
Tabell 1.1 Offentliggjøring av betydelige korte nettoposisjoner (artikkel 2)
Posisjonsinnehaver

Utsteders navn

ISIN

Kort nettoposisjon
(%)

Dato da posisjonen
ble opprettet, endret
eller lukket
(åååå-mm-dd)

Vedlegg II
Tabell 1.2 Format for opplysningene som hvert kvartal skal oversendes til ESMA (artikkel 3)
Opplysninger

Format

1. Identifisering av utsteder

For aksjer: Fullstendig navn på foretaket som har aksjer
opptatt til notering på en handelsplass
For statspapirer: Utsteders fullstendige navn
For udekkede kredittbytteavtaler for statspapirer: Offentlig
utsteders fullstendige navn

2. ISIN

Bare for aksjer: ISIN for utsteders hovedklasse av ordinære
aksjer. Dersom ingen ordinære aksjer er opptatt til
notering, ISIN for klassen av preferanseaksjer (eller for
hovedklassen av preferanseaksjer som er opptatt til
notering, dersom det finnes flere klasser av slike aksjer)

3. Landkode

Landkode på to bokstaver for offentlig utsteder i samsvar
med ISO-standard 3166-1

4. Posisjonsdato

Dato for melding av posisjonen. Format i samsvar med
ISO-standard 8601:2004 (åååå-mm-dd)

5. Daglig aggregert kort nettoposisjon
for aksjer i den viktigste nasjonale
aksjeindeksen

Prosenttall avrundet til to desimaler

6. Aggregert kort nettoposisjon i andre
aksjer ved utgangen av kvartalet

Prosenttall avrundet til to desimaler

7. Daglig aggregerte korte netto
posisjoner i statspapirer

Tilsvarende nominelt beløp i euro

8. Daglig aggregerte udekkede
posisjoner i kredittbytteavtaler fra
en offentlig utsteder

Tilsvarende nominelt beløp i euro
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Vedlegg 1

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 918/2012 av 5. juli
2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning
(EU) nr. 236/2012 om shortsalg og visse sider ved
kredittbytteavtaler med hensyn til definisjoner, beregning
av korte nettoposisjoner, dekkede kredittbytteavtaler for
statspapirer, terskler for melding, likviditetsterskler for
oppheving av begrensninger, betydelige verdifall for
finansielle instrumenter og uønskede hendelser
EUROPAKOMMISJONEN HAR –
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 236/2012 av 14. mars
2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytte
avtaler1, særlig artikkel 2 nr. 2, artikkel 3 nr. 7,
artikkel 4 nr. 2, artikkel 7 nr. 3, artikkel 13 nr. 4,
artikkel 23 nr. 7 og artikkel 30, og
ut fra følgende betraktninger:
1) Forordning (EU) nr. 236/2012 pålegger visse
tiltak når det gjelder shortsalg og kredittbytte
avtaler. I artikkel 42 i forordning (EU) nr. 236/
2012 gis Kommisjonen myndighet til å vedta
delegerte rettsakter for å utfylle bestemmel
sene i nevnte forordning i samsvar med artik
kel 290 i traktaten om Den europeiske unions
virkemåte. Denne delegerte rettsakt utfyller
og endrer visse ikke-grunnleggende bestem
melser.
2) Bestemmelsene i denne forordning er nært
forbundet med hverandre ettersom tersklene
for melding og offentliggjøring og fastsettelse
av udekkede kredittbytteavtaler avhenger av
definisjonene og metodene for beregning av
korte posisjoner samtidig som bestemmelsene
om betydelige verdifall for finansielle instru
menter og fall i likviditeten i markedene for
statspapirer og fastsettelse av uønskede hen
delser er uløselig knyttet til hverandre. For å
sikre sammenheng mellom disse bestemmel
sene om shortsalg som bør tre i kraft samtidig,
er det hensiktsmessig å samle alle bestemmel1

EUT L 86 av 24.3.2012, s. 1.

sene som kreves i henhold til forordning (EU)
nr. 236/2012, i én enkelt forordning.
3) Forordning (EU) nr. 236/2012 inneholder
visse definisjoner. Av klarhet- og rettssikker
hetshensyn bør det fastsettes ytterligere utfyl
lende bestemmelser når det gjelder definisjo
nene i artikkel 2 nr. 1, særlig med hensyn til
når en fysisk eller juridisk person anses for å
eie et finansielt instrument i henhold til defini
sjonen av shortsalg, og en nærmere presise
ring av når en fysisk eller juridisk person
anses for å «inneha» en aksje eller et gjelds
instrument i henhold til forordning (EU) nr.
236/2012. Presiseringene er valgt for å sikre at
forordning (EU) nr. 236/2012 har den tilsik
tede virkning på en ensartet måte til tross for
den ulike tilnærmingen i medlemsstatenes lov
givning. Begrepene eierskap og innehav når
det gjelder verdipapirer, er ikke harmonisert i
medlemsstatene, men bestemmelsene i for
ordning (EU) nr. 236/2012 er bare ment å
gjelde for shortsalg, uten at dette berører en
eventuell framtidig rettslig utvikling, som for
eksempel harmonisering av lovgivningen.
4) Forordning (EU) nr. 236/2012 pålegger
begrensninger og forpliktelser, for eksempel
meldingskrav og krav til offentliggjøring, på
fysiske og juridiske personer som innehar eller
inngår korte nettoposisjoner i aktiva og stats
papirer. Lange og korte posisjoner i aksjer og
statspapirer kan innehas og verdsettes på ulike
måter. For å sikre en ensartet metode og for at
tiltakene med hensyn til korte posisjoner i
aksjer og statspapirer skal få den ønskede virk
ning, er det derfor nødvendig å angi ytterligere
hvordan korte nettoposisjoner bør beregnes.
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Shortsalg kan skje gjennom enkeltinstrumenter
eller gjennom grupper av statspapirer, og det er
derfor nødvendig å angi nærmere hvordan
shortsalg gjennom grupper inngår i disse
beregningene. For å sikre en solid metode for
beregning av korte nettoposisjoner i aksjer bør
definisjonen av lange posisjoner være mer
restriktiv enn definisjonen av korte posisjoner.
Ettersom verdien av enkelte finansielle instru
menter avhenger av variasjoner i prisen på
underliggende instrumenter, er det nødvendig
å angi hvordan dette skal tas i betraktning.
Metoden med deltajustering angis ettersom
denne metoden er en allment godkjent praksis.
5) Korte nettoposisjoner beregnes på grunnlag av
lange og korte posisjoner som innehas av en
fysisk eller juridisk person. Lange og korte posi
sjoner kan likevel innehas av ulike enheter
innenfor en gruppe eller i ulike fond som forval
tes av en fondsforvalter. Store korte nettoposi
sjoner kan skjules ved at de fordeles mellom
enheter innenfor en gruppe eller mellom ulike
fond. For å redusere risikoen for at bestemmel
sene omgås, og for å sikre at meldinger og rapportering av korte posisjoner gir et nøyaktig og
rettvisende bilde, kreves det mer detaljerte
bestemmelser om hvordan korte nettoposisjo
ner bør beregnes for enheter innenfor en
gruppe og for fondsforvaltere. For å gjennom
føre disse bestemmelsene er det nødvendig å
definere begrepet investeringsstrategi for å pre
sisere hvilke enheters korte posisjoner i en
gruppe og hvilke fonds korte posisjoner som
bør legges sammen. Det er også nødvendig å
definere forvaltningsvirksomhet for å klargjøre
hvilke fonds korte posisjoner som bør legges
sammen. For å sikre at meldingene gjøres, er
det nødvendig å angi hvilke enheter innenfor en
gruppe eller i ulike fond som skal foreta bereg
ningene og avgi meldingene.
6) Forordning (EU) nr. 236/2012 innfører
begrensninger med hensyn til gjennomføring
av transaksjoner med udekkede kredittbytte
avtaler for statspapirer, men tillater at transak
sjoner med dekkede kredittbytteavtaler for
statspapirer inngås med henblikk på legitime
sikringsformål. Et bredt spekter av eiendeler
og forpliktelser kan sikres ved hjelp av kreditt
bytteavtaler for statspapirer, men det kan i
mange tilfeller være vanskelig å skille mellom
legitim sikring og spekulasjon. Det er derfor
nødvendig å angi nærmere de tilfeller der en
kredittbytteavtale for statspapirer kan anses
som dekket. Der det er nødvendig å angi et
kvantitativt mål på korrelasjon på et ensartet

grunnlag, bør en enkel, allment akseptert og
forstått metode anvendes, for eksempel Pearsons korrelasjonskoeffisient, beregnet som
samvariansen mellom to variabler dividert
med produktet av deres standardavvik. Å
skape en perfekt sikring gjennom en kombina
sjon av eiendeler og forpliktelser er i praksis
vanskelig på grunn av eiendelenes og forplik
telsenes ulike kjennetegn og volatiliteten når
det gjelder deres verdier. Ettersom forordning
(EU) nr. 236/2012 krever en forholdsmessig
tilnærming til tiltak, er det ved definisjon av en
udekket kredittbytteavtale nødvendig å angi
hvordan en forholdsmessig tilnærming bør
anvendes på eiendeler og forpliktelser som
sikres gjennom en dekket kredittbytteavtale.
Selv om forordning (EU) nr. 236/2012 ikke
fastsetter at det må være en bestemt grad av
korrelasjon for en dekket posisjon i en kreditt
bytteavtale for statspapirer, er det nødvendig å
angi at korrelasjonen bør være av betydning.
7) Forordning (EU) nr. 236/2012 krever at en
fysisk eller juridisk person som innehar en
kort nettoposisjon i statspapirer som over
stiger en terskel, bør underrette den berørte
vedkommende myndighet om disse posisjo
ner. Det kreves derfor en hensiktsmessig nær
mere angivelse av denne terskelen. Det bør
ikke kreves melding av ubetydelige verdier
som ikke vil ha noen betydelig innvirkning på
det berørte statspapirmarkedet, og terskelen
bør ta hensyn til blant annet likviditeten på
hvert enkelt obligasjonsmarked og behold
ningen av utestående statspapirer samt målene
med dette tiltak.
8) Dataene som kreves for å beregne tersklene
for melding av korte nettoposisjoner i utstedte
statspapirer, vil ikke være tilgjengelig på
datoen for denne forordnings ikrafttredelse.
De to kriterier som anvendes til å fastsette de
første tersklene for melding på offentlig
gjøringsdatoen, bør derfor for det første være
den offentlige utsteders samlede beløp for ute
stående utstedte statspapirer og for det annet
forekomsten av et likvid terminmarked for det
berørte statspapir. Det bør vedtas reviderte
terskler når det foreligger relevante data for
alle kriterier.
9) Når likviditeten på et marked for statspapirer
faller under en viss terskel, kan begrensnin
gene for investorer som foretar et udekket
shortsalg av statspapirer, midlertidig oppheves
for å stimulere likviditeten på dette markedet.
Dersom det skjer et betydelig fall i verdien av et
finansielt instrument på en handelsplass, kan
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vedkommende myndigheter forby eller
begrense shortsalg eller på annen måte
begrense transaksjoner med dette instrumen
tet. Det finnes et bredt spekter av instrumenter,
og det er nødvendig å fastsette terskelverdien
for hver av de ulike klassene av finansielle
instrumenter på bakgrunn av forskjellene mel
lom instrumentene og de ulike gradene av vola
tilitet på deres respektive markeder.
10) Det er i denne forordning ikke fastsatt noen
terskel for et betydelig fall i verdien av prisen
på en andel i et notert investeringsforetak,
med unntak av børsomsatte fond som er inves
teringsforetak, for selv om prisen fritt kan vari
ere på handelsplassen, er den underlagt en
bestemmelse i europaparlaments- og råds
direktiv 2009/65/EF av 13. juli 2009 om sam
ordning av lover og forskrifter om foretak for
kollektiv investering i omsettelige verdipapirer
(investeringsforetak)2 som holder prisene nær
investeringsforetakets netto andelsverdi. Det
er ikke fastsatt noen terskel for et betydelig
fall i verdien av andre derivater enn dem som
er angitt i denne forordning.
11) Denne forordning klargjør fullmaktene til både
de berørte vedkommende myndigheter og
Den europeiske verdipapir- og markedstilsyns
myndighet (ESMA), som er opprettet og utø
ver sin myndighet i samsvar med europaparla
ments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/20103
med hensyn til uønskede hendelser og ugun
stig utvikling. Det kreves en liste over disse
hendelser for å sikre en konsekvent metode
og for at hensiktsmessige tiltak lett skal kunne
treffes ved uønskede hendelser eller ugunstig
utvikling.
12) Av hensyn til rettsikkerheten bør denne forord
ning tre i kraft samme dag som Kommisjonens
delegerte forordning (EU) nr. 919/2012 4 –
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Kapittel I
Alminnelige bestemmelser

–
–

–

–

–

–

–

artikkel 2 nr. 2 i forordning (EU) nr. 236/2012
for ytterligere presisering av definisjonene av
eierskap og shortsalg,
artikkel 3 nr. 7 i forordning (EU) nr. 236/2012
for ytterligere presisering av tilfeller av og
metoden for beregning av korte nettoposisjo
ner og definisjonen av innehav,
artikkel 4 nr. 2 i forordning (EU) nr. 236/2012
for ytterligere presisering av udekkede posisjo
ner i kredittbytteavtaler for statspapirer og
beregningsmetoder for grupper og fonds
forvaltningsvirksomhet,
artikkel 7 nr. 3 i forordning (EU) nr. 236/2012
for ytterligere presisering av tersklene for
melding for betydelige korte posisjoner i stats
papirer,
artikkel 13 nr. 4 i forordning (EU) nr. 236/2012
for ytterligere presisering av likviditetsterskel
for oppheving av begrensningene for shortsalg
av statspapirer,
artikkel 23 nr. 7 i forordning (EU) nr. 236/2012
for ytterligere presisering av betydningen av
betydelige fall i verdien av andre finansielle
instrumenter enn likvide aksjer,
artikkel 30 i forordning (EU) nr. 236/2012 for
ytterligere presisering av kriterier og fakto
rer som skal tas i betraktning ved fastsettelse
av i hvilke tilfeller uønskede hendelser eller
ugunstig utvikling nevnt i artikkel 18–21 og
artikkel 27 og truslene nevnt i artikkel 28 nr.
2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 236/2012
oppstår.

Artikkel 2
Definisjoner
I denne forordning menes med:
a) «gruppe» de rettssubjekter som er kontrollerte
foretak i henhold til artikkel 2 nr. 1 bokstav f) i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/
EF5, og den fysiske eller juridiske person som
kontrollerer slikt foretak,
b) «overnasjonal utsteder» en utsteder i henhold
til artikkel 2 nr. 1 bokstav d) i), iv), v) og vi) i
forordning (EU) nr. 236/2012.

Artikkel 1
Formål
Denne forordning fastsetter nærmere bestemmel
ser som utfyller følgende artikler i forordning
(EU) nr. 236/2012:
2
3
4

EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32.
EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.
EUT L 274 av 9.10.2012, s 16.

5

EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38.
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Kapittel II
Nærmere presisering av definisjonene i henhold
til artikkel 2 nr. 2 og artikkel 3 nr. 7 bokstav a)
Artikkel 3
Presisering av begrepet «eierskap» og definisjon
av et shortsalg
1. Med henblikk på definisjonen av shortsalg
skal fastsettelsen, dersom det er relevant, av
hvorvidt en fysisk eller juridisk person anses å
eie et finansielt instrument når det foreligger
et rettslig eller reelt eierskap av dette, gjøres i
samsvar med den lovgivning som gjelder for
shortsalg av aksjen eller gjeldsinstrumentet.
Dersom fysiske eller juridiske personer er de
reelle eierne av en aksje eller et gjeldsinstru
ment, skal aksjen eller gjeldsinstrumentet
anses å eies av den siste reelle eier, også når
aksjen eller gjeldsinstrumentet innehas av en
forvalter. I henhold til denne artikkel skal den
reelle eier være investoren som påtar seg den
økonomiske risikoen ved å anskaffe et finansi
elt instrument.
2. Ved anvendelse av artikkel 2 nr. 1 bokstav b) i),
ii) og iii) i forordning (EU) nr. 236/2012 omfat
ter «shortsalg» som nevnt i artikkel 2 nr. 1 bok
stav b) i forordning (EU) nr. 236/2012, ikke
a) salg av finansielle instrumenter som er
overført i henhold til en avtale om utlån av
verdipapirer eller en gjenkjøpsavtale, forut
satt at verdipapirene returneres, eller over
drageren tilbakekaller verdipapirene slik at
oppgjøret kan skje på avtalt tidspunkt,
b) salg av et finansielt instrument av en fysisk
eller juridisk person som har kjøpt det
finansielle instrumentet før salget, men
som ikke har overtatt det på salgstidspunk
tet, forutsatt at det finansielle instrumentet
vil bli levert i tilstrekkelig tid til at oppgjøret
kan skje til avtalt tidspunkt,
c) salg av et finansielt instrument av en fysisk
eller juridisk person som har utøvd en opsjon
eller et tilsvarende krav på nevnte finansielle
instrument, forutsatt at det finansielle instru
mentet vil bli levert i tilstrekkelig tid til at
oppgjøret kan skje til avtalt tidspunkt.

a) den naturlige eller juridiske personen eier
aksjen eller gjeldsinstrumentet i samsvar med
artikkel 3 nr. 1,
b) det foreligger et tvangskraftig krav om over
føring av eierskapet til aksjen eller gjelds
instrumentet til den naturlige eller juridiske
personen i samsvar med den lovgivning som
gjelder for det berørte salget.
Kapittel III
Korte nettoposisjoner i henhold til artikkel 3 nr. 7
bokstav b)
Artikkel 5
Korte nettoposisjoner i aksjer — lange
posisjoner
1. Innehav av en aksje gjennom en lang posisjon i
en gruppe aksjer skal, når det gjelder den
berørte aksjen, også tas i betraktning i den grad
den berørte aksjen er representert i gruppen.
2. Med eksponering gjennom et annet finansielt
instrument enn den aksjen som innebærer en
økonomisk fordel dersom kursen på aksjen sti
ger som angitt i artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i for
ordning (EU) nr. 236/2012, menes enhver
eksponering mot aksjekapital gjennom et eller
flere av instrumentene oppført i vedlegg I del I.
Eksponeringen nevnt i første ledd avhen
ger av verdien av den aksjen som en kort netto
posisjon skal beregnes for, og som innebærer
en økonomisk fordel dersom kursen eller ver
dien av aksjen stiger.
Artikkel 6
Korte nettoposisjoner i aksjer — korte posisjoner
1. Et shortsalg av en aksje gjennom shortsalg av
en gruppe aksjer skal, når det gjelder den
berørte aksjen, også tas i betraktning i den grad
den berørte aksjen er representert i gruppen.
2. I henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) og artik
kel 3 nr. 3 i forordning (EU) nr. 236/2012 skal
en posisjon i et finansielt instrument, herunder
instrumentene oppført i vedlegg I del 1, som
innebærer en økonomisk fordel dersom kur
sen eller verdien på aksjen faller, tas i betrakt
ning ved beregning av den korte posisjonen.

Artikkel 4
Innehav
En naturlig eller juridisk person anses å inneha en
aksje eller et gjeldsinstrument i henhold til artik
kel 3 nr. 2 bokstav a) i forordning (EU) nr. 236/
2012 i følgende tilfeller:

Artikkel 7
Korte nettoposisjoner i aksjer — allment
Det skal ved beregning av korte nettoposisjoner
som nevnt i artikkel 5 og 6 tas hensyn til følgende
kriterier:
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a) det er irrelevant om det er avtalt kontant opp
gjør eller fysisk levering av underliggende
eiendeler,
b) korte posisjoner i finansielle instrumenter som
fører til en fordring i aksjer som ikke er
utstedt, samt tegningsretter, konvertible obli
gasjoner og andre tilsvarende instrumenter
skal ved beregning av en kort nettoposisjon
ikke betraktes som korte posisjoner.
Artikkel 8
Korte nettoposisjoner i statspapirer — lange
posisjoner
1. I denne artikkel og vedlegg II menes med pris
setting avkastningen, men dersom det ikke fin
nes noen avkastning for noen av de berørte
eiendelene eller forpliktelsene eller avkastnin
gen ikke egner seg som kriterium for å sam
menligne de berørte eiendelene eller forplik
telsene, menes prisen. Innehav av statspapirer
gjennom en lang posisjon i en gruppe av stats
papirer fra ulike offentlige utstedere skal, når
det gjelder nevnte statspapirer, også tas i
betraktning i den grad nevnte statspapirer er
representert i gruppen.
2. I henhold til artikkel 3 nr. 2 bokstav b) i forord
ning (EU) nr. 236/2012 menes med ekspone
ring gjennom et annet instrument enn statspapi
ret som innebærer en økonomisk fordel der
som kursen på statspapiret stiger, all
eksponering gjennom et eller flere av instru
mentene oppført i vedlegg I del 2, forutsatt at
deres verdi avhenger av verdien på det statspa
piret som den korte nettoposisjonen skal bereg
nes for, og som gir en økonomisk fordel der
som kursen eller verdien på statspapiret stiger.
3. Forutsatt at de alltid er høyt korrelert i sam
svar med artikkel 3 nr. 5 i forordning (EU) nr.
236/2012 og nr. 4 og 5, skal alle nettoinnehav
av statspapirer fra en offentlig utsteder som er
høyt korrelert med kursen på statspapirene i
en kort posisjon, medtas ved beregning av den
lange posisjonen. Statspapirer fra tredjestats
utstedere skal ikke medtas.
4. For eiendeler med et likvid marked skal korre
lasjonen mellom kursen på et gjeldsinstrument
fra en annen offentlig utsteder og kursen på
gjeldsinstrumentet fra den aktuelle offentlige
utsteder måles på grunnlag av historiske data
ved bruk av daglig akkumulerte veide data for
den siste 12-månedersperioden før posisjonen
i statspapiret. Når det gjelder eiendeler som
det ikke finnes noe likvid marked for, eller der
som prishistorikken går mindre enn 12 måne

der tilbake, brukes et hensiktsmessig alterna
tiv med tilsvarende varighet.
5. I henhold til artikkel 3 nr. 5 i forordning (EU)
nr. 236/2012 skal et gjeldsinstrument og et
utstedt statspapir anses å ha høy korrelasjon
dersom Pearsons korrelasjonskoeffisient er på
minst 80 % mellom prisen på gjeldsinstrumentet
fra en annen offentlig utsteder og prisen på det
aktuelle statspapiret for den berørte periode.
6. Dersom posisjonen beregnet på grunnlag av et
glidende 12-månedersgjennomsnitt ikke len
ger er høyt korrelert, skal statspapiret fra den
tidligere høyt korrelerte offentlige utstederen
ikke lenger tas i betraktning ved beregning av
en lang posisjon. Posisjonene skal likevel ikke
anses å lenger være høyt korrelert dersom
korrelasjonsnivået for statspapiret midlertidig,
i en periode på høyst tre måneder, faller under
nivået fastsatt i nr. 4, forutsatt at korrelasjons
koeffisienten er på minst 60 % i hele tremåne
dersperioden.
7. Ved beregning av korte nettoposisjoner skal
det være irrelevant om det er avtalt kontant
oppgjør eller fysisk levering av underliggende
eiendeler.
Artikkel 9
Korte nettoposisjoner i statspapirer – korte
posisjoner
1. Shortsalg av statspapirer gjennom salg av en
gruppe av statspapirer skal når det gjelder de
berørte statspapirer, også tas i betraktning i
den grad de berørte statspapirer er represen
tert i gruppen.
2. I henhold til artikkel 3 nr. 1 bokstav a) og
artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) nr. 236/
2012 skal en posisjon i et instrument, herunder instrumentene oppført i artikkel 8 nr. 2,
som innebærer en økonomisk fordel dersom
kursen eller verdien på statspapiret faller, tas
i betraktning ved beregning av den korte
posisjonen.
3. Enhver kredittbytteavtale for statspapirer til
knyttet en offentlig utsteder, skal medtas ved
beregning av korte nettoposisjoner i nevnte
statspapirer. Salg av kredittbytteavtaler for
statspapirer skal anses som lange posisjoner,
og kjøp av kredittbytteavtaler for statspapirer
skal anses som korte posisjoner.
4. Dersom en posisjon i en kredittbytteavtale for
statspapirer sikrer en annen risiko enn de til
knyttede statspapirer, kan verdien av den sik
rede risiko ikke anses som en lang posisjon
ved beregning av om en fysisk eller juridisk
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person har en kort nettoposisjon i de utstedte
statspapirene fra en offentlig utsteder.
5. Ved beregning av korte nettoposisjoner er det
irrelevant om det er avtalt kontant oppgjør eller
fysisk levering av underliggende eiendeler.

2.

Artikkel 10
Metode for beregning av korte nettoposisjoner i
aksjer
1. Ved beregning av den korte nettoposisjonen i
aksjer i henhold til artikkel 3 nr. 4 i forordning
(EU) nr. 236/2012 skal den deltajusterte model
len for aksjer fastsatt i vedlegg II brukes.
2. Alle beregninger som en fysisk eller juridisk
person gjør av en lang og kort posisjon i de
samme aksjer, skal gjøres med samme meto
der.
3. Beregningen av korte nettoposisjoner skal ta
hensyn til transaksjoner i alle finansielle
instrumenter, på eller utenfor en handelsplass,
som innebærer en økonomisk fordel dersom
kursen eller verdien på aksjen endres.

3.

Artikkel 11
Beregning av korte nettoposisjoner i
statspapirer
1. I henhold til artikkel 3 nr. 5 i forordning
(EU) nr. 236/2012 skal det ved beregning av
korte nettoposisjoner i statspapirer tas hensyn til transaksjoner med alle finansielle
instrumenter som innebærer en økonomisk
fordel dersom kursen eller avkastningen på
statspapiret endrer seg. Den deltajusterte
modellen for statspapirer fastsatt i vedlegg II
skal brukes.
2. I samsvar med artikkel 3 nr. 6 i forordning
(EU) nr. 236/2012 skal posisjoner beregnes
for hver enkelt offentlig utsteder der en fysisk
eller juridisk person innehar en kort posisjon.

4.

5.

Kapittel IV
Korte nettoposisjoner i fond eller grupper i
henhold til artikkel 3 nr. 7 bokstav c)
Artikkel 12
Metode for beregning av posisjoner for
forvaltningsvirksomhet knyttet til flere fond
eller forvaltede porteføljer
1. Beregning av den korte nettoposisjonen i en
bestemt utsteder skal gjøres i samsvar med
artikkel 3 nr. 7 bokstav a) og b) i forordning
(EU) nr. 236/2012 for hvert fond, uavhengig

6.

av dets juridiske form, og for hver forvaltet
portefølje.
I artikkel 12 og 13 menes med:
a) «investeringsstrategi» en strategi som bru
kes av en forvaltningsenhet med hensyn til
en bestemt utsteder, og som har som mål å
ta enten en kort eller en lang nettoposisjon
gjennom transaksjoner i ulike finansielle
instrumenter som er utstedt av eller er
knyttet til denne utstederen,
b) «forvaltningsvirksomhet» forvaltning av
fond uavhengig av deres juridiske form, og
forvaltning av porteføljer på skjønnsmessig
grunnlag i samsvar med fullmakter gitt av
kunder, dersom porteføljene omfatter ett
eller flere finansielle instrumenter,
c) «forvaltningsenhet» en juridisk person eller
enhet, herunder en seksjon, enhet eller
avdeling som på skjønnsmessig grunnlag
forvalter fond eller porteføljer i henhold til
en fullmakt.
Forvaltningsenheten skal legge sammen korte
nettoposisjoner som tilhører fondene og porte
føljene den forvalter, og som den bruker
samme investeringsstrategi for i tilknytning til
en bestemt utsteder.
Når ovennevnte metode anvendes, skal for
valtningsenheten
a) ta hensyn til posisjoner som tilhører fond
og porteføljer hvis forvaltning er utkontrak
tert fra tredjemann,
a) utelukke posisjoner som tilhører fond og
porteføljer hvis forvaltning den har utkon
traktert til tredjemann.
Forvaltningsenheten skal rapportere og
ved behov offentliggjøre den korte netto
posisjonen som følger av nr. 3 og 4 når den
når eller overskrider en relevant terskel for
melding eller offentliggjøring i samsvar
med artikkel 5–11 i forordning (EU) nr.
236/2012.
Dersom en enkelt juridisk enhet utfører for
valtningsvirksomhet sammen med annen virk
somhet enn forvaltning, skal den anvende
metoden beskrevet i nr. 1–3 bare på sin forvalt
ningsvirksomhet, og rapportere og offentlig
gjøre de korte nettoposisjonene dette gir.
For annen virksomhet enn forvaltning som
medfører at enheten innehar korte posisjoner
for egen regning, skal den enkelte juridiske
enhet beregne den korte nettoposisjonen i en
bestemt utsteder i samsvar med artikkel 3 nr.
7 bokstav a) og b) i forordning (EU) nr. 236/
2012 og rapportere og offentliggjøre de korte
nettoposisjonene dette gir.
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Artikkel 13

Kapittel V

Metode for beregning av posisjoner for juridiske
enheter i en gruppe som har lange eller korte
posisjoner i en bestemt utsteder

Dekkede kredittbytteavtaler for statspapirer i
henhold til artikkel 4 nr. 2

1. Beregning av den korte nettoposisjonen skal
gjøres i samsvar med artikkel 3 nr. 7 bokstav
a) og b) i forordning (EU) nr. 236/2012 for
hver juridiske enhet gruppen består av. Den
berørte juridiske enhet, eller på dens vegne,
gruppen som den tilhører, skal rapportere og
offentliggjøre den korte nettoposisjonen i en
bestemt utsteder når den når eller overskrider
en terskel for melding eller offentliggjøring.
Dersom en eller flere juridiske personer i
gruppen er forvaltningsenheter, skal de
anvende metoden beskrevet i artikkel 12 nr. 1–
4 når det gjelder fonds- og porteføljeforvalt
ningsvirksomhet.
2. Korte og lange nettoposisjoner for alle juri
diske enheter som inngår i gruppen, skal leg
ges sammen og avregnes, med unntak av
posisjonene for forvaltningsenheter som utfø
rer forvaltningsvirksomhet. Gruppen skal rap
portere og ved behov offentliggjøre den korte
nettoposisjonen i en bestemt utsteder når den
når eller overskrider en terskel for melding
eller offentliggjøring.
3. Når en kort nettoposisjon når eller overskri
der terskelen for melding i samsvar med
artikkel 5 eller terskelen for offentliggjøring i
samsvar med artikkel 6 i forordning (EU) nr.
236/2012, skal en juridisk enhet i gruppen i
samsvar med artikkel 5–11 i forordning (EU)
nr. 236/2012 rapportere og offentliggjøre den
korte nettoposisjonen i en bestemt utsteder
beregnet i samsvar med nr. 1, forutsatt at
ingen kort nettoposisjon på gruppenivå
beregnet i samsvar med nr. 2, når eller over
skrider en terskel for melding eller offentlig
gjøring. En juridisk enhet som er utpekt for
dette formål, skal rapportere og ved behov
offentliggjøre den korte nettoposisjonen på
gruppenivå i en bestemt utsteder beregnet i
samsvar med nr. 2, når
i) en terskel for melding eller offentliggjøring
ikke nås eller overskrides av en juridisk
enhet i gruppen,
ii) en terskel for melding eller offentliggjøring
nås eller overskrides samtidig av både selve
gruppen og en juridisk enhet som inngår i
gruppen.

Artikkel 14
Tilfeller som ikke utgjør udekkede posisjoner i
kredittbytteavtaler for statspapirer
1. I følgende tilfeller skal en posisjon i en kreditt
bytteavtale for statspapirer ikke anses som en
udekket posisjon i henhold til artikkel l4 nr. 1 i
forordning (EU) nr. 236/2012:
a) Når det gjelder sikring i henhold til artikkel
4 nr. 1 bokstav b) i forordning (EU) nr. 236/
2012, skal en kredittbytteavtale for stats
papirer ikke anses som en udekket posisjon
i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning
(EU) nr. 236/2012, og skal fungere som sik
kerhet mot risikoen for et fall i verdien av
de eiendelene eller forpliktelsene som er
korrelert med risikoen for kursfall for de
statspapirene kredittbytteavtalen er tilknyt
tet, der eiendelene eller forpliktelsene gjel
der enheter i offentlig eller privat sektor i
samme medlemsstat.
b) En posisjon i en kredittbytteavtale for stats
papirer der eiendelene eller forpliktelsene
gjelder enheter i offentlig eller privat sektor
i samme medlemsstat som den offentlige
utstederen av kredittbytteavtalen, skal ikke
anses som en udekket posisjon i henhold til
artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 236/
2012 dersom den
i) viser til en medlemsstat, herunder
ministerier, organer eller spesialforetak
i medlemsstaten, eller dersom med
lemsstaten er en forbundsstat, en av de
stater som utgjør forbundsstaten,
ii) brukes til å sikre eiendeler eller forplik
telser som oppfyller kravet til korrela
sjon angitt i artikkel 18.
c) En posisjon i en kredittbytteavtale for stats
papirer der eiendelene eller forpliktelsene
gjelder en offentlig utsteder som den
offentlige utstederen som bytteavtalen
viser til, er garantist for eller aksjonær i,
skal ikke anses som en udekket posisjon i
henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU)
nr. 236/2012 dersom den
i) viser til en medlemsstat,
ii) brukes til å sikre eiendeler eller forplik
telser som oppfyller kravet til korrela
sjon angitt i artikkel 18.
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2. I henhold til nr. 1 bokstav a) skal det være en
forbindelse mellom verdien av den eiendelen
eller forpliktelsen som sikres, og verdien av det
tilknyttede statspapir, som angitt i artikkel 18.
Artikkel 15
Tilfeller som ikke utgjør en udekket posisjon i en
kredittbytteavtale for statspapirer når debitor er
etablert eller har eiendeler eller forpliktelser i
flere medlemsstater
1. Dersom debitor, eller dennes motpart, til en
eiendel eller forpliktelse er etablert i flere med
lemsstater, skal en posisjon i en kredittbytte
avtale for statspapirer i følgende tilfeller ikke
anses som en udekket posisjon i henhold til
artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr. 236/2012,
forutsatt at kravet til korrelasjon i artikkel 18 i
denne forordning i hvert enkelt tilfelle er opp
fylt:
a) dersom det finnes et morselskap i en med
lemsstat og et datterselskap i en annen
medlemsstat, og dersom datterselskapet er
innvilget et lån. Dersom morselskapet gir
datterselskapet en eksplisitt eller implisitt
kredittstøtte, skal det være tillatt å kjøpe
kredittbytteavtaler for statspapirer i morsel
skapets medlemsstat snarere enn i datter
selskapets,
b) dersom et morholdingselskap eier eller
kontrollerer et datterselskap i en annen
medlemsstat. Dersom morselskapet har
utstedt obligasjonen, men eiendelene og
inntektene som sikres, eies av datterselska
pet, skal det være tillatt å kjøpe kredittbytte
avtaler for statspapirer tilknyttet dattersel
skapets medlemsstat,
c) for å sikre eksponeringen mot et selskap i
en medlemsstat som har investert i en
annen medlemsstats statspapirer på en slik
måte at selskapet vil bli særlig hardt rammet ved et betydelig fall i verdien på stats
papirene i den andre medlemsstaten, forut
satt at selskapet er etablert i begge med
lemsstater. Dersom korrelasjonen mellom
denne risikoen og den andre medlems
statens statspapirer er høyere enn korrela
sjonen mellom denne risikoen og statspapi
rene i den medlemsstaten der selskapet er
etablert, skal det være tillatt å kjøpe kreditt
bytteavtaler for statspapirer tilknyttet den
andre medlemsstaten.
2. En posisjon i en kredittbytteavtale for stats
papirer skal i følgende tilfeller ikke anses som
en udekket posisjon i henhold til artikkel 4 nr.

1 i forordning (EU) nr. 236/2012, forutsatt at
kravet til korrelasjon i artikkel 18 i denne for
ordning i hvert enkelt tilfelle er oppfylt:
a) dersom debitor, eller dennes motpart, til en
eiendel eller forpliktelse som sikres, er et
selskap som har virksomhet i hele Unio
nen, eller dersom engasjementet som sik
res, gjelder Unionen eller de medlemssta
tene som har euro som valuta, skal det være
tillatt å sikre eksponeringen med hensikts
messige kredittbytteavtaler for statspapirer
som er indeksert på europeisk plan eller
euroområdeplan,
b) dersom motparten til en eiendel eller for
pliktelse som sikres, er en overnasjonal
utsteder, skal det være tillatt å sikre mot
partsrisikoen med en hensiktsmessig
gruppe av kredittbytteavtaler for statspapi
rer som er knyttet til den berørte enhets
garantister eller aksjonærer.
Artikkel 16
Begrunnelse for udekkede posisjoner i
kredittbytteavtaler for statspapirer
Enhver fysisk eller juridisk person som inngår en
posisjon i en kredittbytteavtale for et statspapir,
skal på anmodning fra vedkommende myndighet
a) overfor denne vedkommende myndighet rede
gjøre for hvilket av vilkårene fastsatt i artikkel
15 som var oppfylt da posisjonen ble inngått,
b) overfor nevnte vedkommende myndighet
godtgjøre at kravet til korrelasjon i artikkel 18
og kravene om forholdsmessighet i artikkel 19
med hensyn til nevnte posisjon i kredittbytte
avtalen for statspapirer til enhver tid er oppfylt
så lenge kredittbytteavtalen innehas.
Artikkel 17
Sikrede eiendeler og forpliktelser
En posisjon i en kredittbytteavtale for statspapirer
kan benyttes til å sikre eiendeler og forpliktelser i
følgende tilfeller, forutsatt at vilkårene angitt i
artikkel 15 og 18 og i forordning (EU) nr. 236/
2012 er oppfylt:
a) en lang posisjon i den berørte utsteders stats
papirer,
b) enhver posisjon eller portefølje som brukes i
forbindelse med sikring av eksponeringer mot
den offentlige utsteder som kredittbytteavta
lene er tilknyttet,
c) enhver eiendel eller forpliktelse som gjelder
enheter i offentlig sektor i den medlemsstaten
hvis statspapirer inngår i kredittbytteavtalen.
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Dette omfatter eksponeringer mot sentrale,
regionale og lokale forvaltninger, enheter i
offentlig sektor og eksponeringer som garan
teres gjennom en slik enhet, og kan omfatte
finansielle kontrakter, en portefølje av eiende
ler eller finansielle forpliktelser og rente- eller
valutabytteavtaler der kredittbytteavtalen for
statspapirer benyttes som et verktøy for å
håndtere motpartsrisiko for å sikre ekspone
ringen mot finansielle kontrakter og utenriks
handelsavtaler,
d) eksponeringer mot enheter i privat sektor eta
blert i den medlemsstaten som inngår i kreditt
bytteavtalen for statspapirer. De berørte
eksponeringer omfatter men er ikke begrenset
til lån, motpartskredittrisiko (herunder mulige
eksponeringer når det kreves lovfestet kapital
for en slik eksponering), fordringer og garan
tier. Eiendelene og forpliktelsene bør omfatte
men ikke være begrenset til finansielle kon
trakter, en portefølje av eiendeler eller finansi
elle forpliktelser, rente- eller valutabytteavtaler
der kredittbytteavtalen for statspapirer benyt
tes som et verktøy for å håndtere motparts
risiko for å sikre eksponeringen mot finansi
elle kontrakter og utenrikshandelsavtaler,
e) alle indirekte eksponeringer mot en av enhe
tene over, som forekommer gjennom ekspone
ring mot indekser, fond eller spesialforetak.
Artikkel 18
Krav til korrelasjon
1. Kravet til korrelasjon nevnt i dette kapittel
anses som oppfylt i følgende tilfeller:
a) det kvantitative kravet til korrelasjon er opp
fylt med en Pearsons korrelasjonskoeffisient
på minst 70 % mellom prisen på eiendelene
eller forpliktelsene og kursen på statspapiret
beregnet på grunnlag av historiske data ved
bruk av data for handelsdagene i en periode
på minst 12 måneder umiddelbart før den
dagen posisjonen i kredittbytteavtalen for
statspapirer blir inngått,
b) det kvalitative kravet til korrelasjon er opp
fylt når graden av korrelasjon er av betyd
ning, det vil si at korrelasjonen bygger på
relevante data og ikke er uttrykk for et mid
lertidig avhengighetsforhold. Korrelasjo
nen skal beregnes på grunnlag av histo
riske data ved bruk av data for han
delsdagene i en periode på minst 12
måneder umiddelbart før den dagen posi
sjonen i kredittbytteavtalen for statspapirer
inngås, veid mot den siste tiden. Det skal

brukes en annen tidsramme dersom det
godtgjøres at de rådende forhold i denne
perioden tilsvarte forholdene som rådet på
det tidspunkt posisjonen i kredittbytteavta
len for statspapirer ble inngått, eller som vil
råde i perioden eksponeringen sikres. For
eiendeler som det ikke finnes noe likvid
marked for, eller hvis prishistorikk ikke går
tilstrekkelig langt tilbake, anvendes et hen
siktsmessig alternativ.
2. Kravet til korrelasjon i nr. 1 skal anses som
oppfylt dersom det kan godtgjøres at
a) eksponeringen som sikres, gjelder et fore
tak som eies av den offentlige utstederen,
eller der den offentlige utstederen eier mer
enn halvparten av den stemmeberettigede
aksjekapitalen, eller hvis gjeld garanteres
av den offentlige utstederen,
b) eksponeringen som sikres, gjelder en regi
onal, lokal eller kommunal myndighet i
medlemsstaten,
c) eksponeringen som sikres, gjelder et fore
tak hvis kontantstrømmer i høy grad avhen
ger av kontrakter fra en offentlig utsteder
eller et prosjekt som finansieres eller i høy
grad finansieres eller garanteres av en
offentlig utsteder, som for eksempel et
infrastrukturprosjekt.
3. På anmodning fra den berørte vedkommende
myndighet skal den berørte part dokumentere
at kravet til korrelasjon ble oppfylt på det tids
punktet da posisjonen i kredittbytteavtalen for
statspapirer ble inngått.
Artikkel 19
Forholdsmessighet
1. Når det skal bestemmes om størrelsen på posi
sjonen i kredittbytteavtalen for statspapirer
står i forhold til størrelsen på eksponeringene
som sikres, dersom perfekt sikring ikke er
mulig, kreves det ikke nøyaktig sammenfall;
en begrenset overdekning tillates i henhold til
nr. 2. Den berørte part skal på anmodning
redegjøre overfor vedkommende myndighet
hvorfor nøyaktig sammenfall ikke var mulig.
2. Når det kan begrunnes ut fra arten av de eien
deler og forpliktelser som sikres, og deres forhold til verdien av den offentlige utstederens
forpliktelser som omfattes av kredittbytteavta
len, skal det settes en høyere verdi på kreditt
bytteavtalen for å sikre en viss eksponerings
verdi. Dette skal likevel tillates bare dersom
det kan vises at kredittbytteavtalen for stats
papirer må ha en større verdi for å dekke en
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relevant grad av risiko i forbindelse med refe
ranseporteføljen, idet det tas hensyn til føl
gende faktorer:
a) størrelsen på den nominelle posisjonen,
b) eksponeringenes følsomhet for den offent
lige utstederens forpliktelser som omfattes
av kredittbytteavtalen,
c) om den berørte sikringsstrategien er dyna
misk eller statisk.
3. Innehaveren av posisjonen er ansvarlig for å
sikre at dens posisjon i kredittbytteavtalen for
statspapirer til enhver tid er forholdsmessig, og
at varigheten av posisjonen i kredittbytteavtalen
for statspapirer, med tanke på de rådende mar
kedskonvensjoner og likviditet, ligger så tett
som mulig inntil varigheten av de sikrede
eksponeringene eller den perioden der perso
nen akter å inneha eksponeringen. Dersom
eksponeringene som sikres med en posisjon i
en kredittbytteavtale avvikles eller innløses,
skal de enten erstattes av tilsvarende ekspone
ringer eller posisjonen i kredittbytteavtalen
reduseres eller på annen måte avhendes.
4. Dersom en posisjon i en kredittbytteavtale for
statspapirer var dekket da den ble inngått, skal
den ikke da behandles som udekket dersom
den eneste grunnen til at posisjonen blir uten
dekning, er svingninger i markedsverdien av
de sikrede eksponeringene eller verdien av
kredittbytteavtalen for statspapirer.
5. Dersom partene godtar en posisjon i en kre
dittbytteavtale for statspapirer som følge av
sine forpliktelser som medlemmer av en sen
tral motpart som klarerer transaksjoner med
kredittbytteavtaler for statspapirer, og som
følge av anvendelsen av denne sentrale motparts regler, skal denne posisjonen under alle
omstendigheter behandles som ufrivillig og
ikke som en posisjon som parten har inngått,
og den skal derfor ikke anses som udekket i
henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU)
nr. 236/2012.
Artikkel 20
Metode for beregning av en udekket posisjon i
en kredittbytteavtale for statspapirer
1. En fysisk eller juridisk persons posisjon i en
kredittbytteavtale for statspapirer skal være
dens nettoposisjon.
2. Ved beregning av verdien av de risikoene som
kan eller skal sikres med en posisjon i en kre
dittbytteavtale for statspapirer, skal det skilles
mellom statiske og dynamiske sikringsstrate
gier. Ved en statisk sikringsstrategi, for

eksempel av direkte eksponeringer mot stat
lige eller offentlige organer i medlemsstaten,
skal størrelsen som anvendes, være tapet ved
umiddelbart mislighold. Den verdien dette gir,
sammenlignes så med den nominelle nettover
dien av posisjonen i kredittbytteavtalen.
3. Beregningene av verdien av markedsverdi
justerte risikoer som krever en dynamisk sik
ringsstrategi, skal gjøres ut fra et risikojustert
snarere enn et nominelt grunnlag, samtidig
som det tas hensyn til i hvilken grad en ekspo
nering kan øke eller minske i løpet av løpeti
den, til den relative volatiliteten ved eiende
lene og forpliktelsene som sikres, og det til
knyttede statspapir. En betajustering skal
anvendes dersom eiendelen eller forpliktelsen
som posisjonen i kredittbytteavtalen brukes
som sikring for, ikke er den samme som kre
dittbytteavtalens referanseeiendel.
4. Indirekte eksponeringer mot risiko, for
eksempel gjennom indekser, fond eller spesi
alforetak for verdipapirisering, og mot posisjo
ner i kredittbytteavtaler skal også tas i betrakt
ning i den grad referanseeiendelen, forpliktel
sen eller kredittbytteavtalen er representert i
indeksen, fondet eller en annen ordning.
5. Verdien av den porteføljen av eiendeler og
forpliktelser som skal sikres, skal trekkes fra
verdien av den posisjonen i kredittbytteavta
len som innehas netto. Dersom resultatet er
positivt, skal posisjonen anses å være en
udekket posisjon i en kredittbytteavtale i henhold til artikkel 4 nr. 1 i forordning (EU) nr.
236/2012.
Kapittel VI
Tersklene for melding av korte nettoposisjoner i
statspapirer i henhold til artikkel 7 nr. 3
Artikkel 21
Tersklene for melding av korte nettoposisjoner i
utstedte statspapirer
1. Det relative målet for den terskel som utløser
melding til den berørte vedkommende myn
dighet om korte nettoposisjoner i en offentlig
utsteders utstedte statspapirer, skal være en
prosentdel av det samlede beløp for utestå
ende utstedte statspapirer for hver offentlig
utsteder.
2. Rapporteringsterskelen skal være et penge
beløp. Pengebeløpet skal fastsettes ved å
anvende prosentterskelen på den offentlige
utstederens utestående statspapirer, avrundet
til nærmeste million euro.
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3. Det pengebeløpet prosentterskelen gir, skal
revideres og ajourføres hvert kvartal for å gjen
speile endringer i det samlede beløp for utestå
ende utstedte statspapirer for hver offentlig
utsteder.
4. Det pengebeløpet prosentterskelen gir, og det
samlede beløpet for utestående utstedte stats
papirer skal beregnes i samsvar med metoden
for beregning av korte nettoposisjoner i stats
papirer.
5. Startbeløpene og de neste trinnene for offent
lige utstedere skal fastsettes på grunnlag av
følgende faktorer:
a) tersklene skal ikke medføre meldingskrav
for korte nettoposisjoner av ubetydelig
verdi i en offentlig utsteder,
b) det samlede beløpet for de utestående
utstedte statspapirene for en offentlig utste
der og den gjennomsnittlige størrelsen på
posisjoner som innehas av markedsdelta
kere i statspapirer fra den berørte offent
lige utsteder,
c) likviditeten i markedet for statspapirer fra
hver offentlig utsteder, herunder eventuelt
likviditeten i terminmarkedet for nevnte
statspapirer.
6. Når det gjelder faktorene i nr. 5, er de rele
vante tersklene for melding for startbeløpet
som skal tas i betraktning for hver offentlig
utsteder, en prosentsats på 0,1 % eller 0,5 % av
det samlede beløp for utestående utstedte
statspapirer. Den relevante prosentsats som
skal anvendes for hver utsteder, skal fastsettes
ved bruk av kriteriene i nr. 5 slik at hver offent
lig utsteder tildeles en av de to prosent
tersklene som skal brukes til å beregne de
pengebeløp som vil være relevante for meldin
gen.
7. De to første terskelkategorier på ikrafttredel
sesdatoen for denne forordning er
a) en førsteterskel på 0,1 %, som gjelder der
som det samlede beløpet for utestående
utstedte statspapirer er mellom 0 og 500
milliarder euro,
b) en terskel på 0,5 %, som gjelder dersom det
samlede beløpet for utestående utstedte
statspapirer er over 500 milliarder euro,
eller når det finnes et likvid terminmarked
for dette statspapir.
8. De neste trinnene skal fastsettes til 50 % av
starttersklene og være
a) hver 0,05 % over den første terskelen for
melding på 0,1 %, med start ved 0,15 %;
b) hver 0,25 % over den første terskelen for
melding på 0,5 %, med start ved 0,75 %.

9. Den offentlige utstederen skal flytte til rele
vant terskelgruppe dersom det har vært en
endring i den offentlige utstederens marked
for statspapirer og denne forandringen, ved
anvendelse av faktorene angitt i nr. 5, har
bestått vart i minst ett kalenderår.
Kapittel VII
Parametrer og metoder for beregning av
likviditetsterskel for midlertidig oppheving av
begrensninger på shortsalg av statspapirer i
henhold til artikkel 13 nr. 4
Artikkel 22
Metoder for beregning og fastsettelse av
likviditetsterskelen for midlertidig oppheving av
begrensninger på shortsalg av statspapirer
1. Det mål på utstedte statspapirers likviditet
som skal anvendes av hver vedkommende
myndighet, er omsetningen, definert som sam
let nominell verdi av de omsatte gjeldsinstru
menter i forhold til en gruppe av referanse
instrumenter med forskjellig forfall.
2. Begrensningene på udekket shortsalg av stats
papirer kan oppheves midlertidig når omset
ningen en måned faller under femte prosentil
av det månedlige handelsvolum de siste 12
månedene.
3. For å utføre disse beregninger skal hver ved
kommende myndighet anvende representative
data som er lett tilgjengelig fra en eller flere
handelsplasser, fra OTC-handel eller fra
begge, og deretter meddele ESMA hvilke data
som er lagt til grunn.
4. Før vedkommende myndigheter utøver sin
myndighet til å oppheve begrensningene på
shortsalg av statspapirer, skal de sikre at den
betydelige nedgangen i likviditet ikke skyldes
sesongsvingninger i likviditeten.
Kapittel VIII
Betydelig fall i verdien på andre finansielle
instrumenter enn likvide aksjer i henhold til
artikkel 23
Artikkel 23
Betydelig fall i verdien på andre finansielle
instrumenter enn likvide aksjer i henhold til
artikkel 23
1. Når det gjelder andre aksjer enn likvide aksjer,
menes med et betydelig fall i verdien i løpet av
en enkelt handelsdag sammenlignet med slutt
kursen den foregående handelsdagen
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2.

3.

4.
5.

6.

a) et fall i aksjekursen på 10 % eller mer, når
aksjen inngår i den viktigste nasjonale
aksjeindeksen og er det underliggende
finansielle instrument for en derivatkontrakt
som er opptatt til notering på en handels
plass,
b) et fall i aksjekursen på 20 % eller mer, når
aksjekursen er minst 0,50 euro eller tilsva
rende i lokal valuta,
c) et fall i aksjekursen på 40 % eller mer i alle
andre tilfeller.
For statspapirer skal en økning på 7 % eller
mer i avkastningen fordelt over hele avkast
ningskurven i løpet av en enkelt handelsdag
for den berørte offentlige utsteder betraktes
som et betydelig verdifall.
For foretaksobligasjoner skal en økning på
10 % eller mer i avkastningen for en foretaks
obligasjon i løpet av en enkelt handelsdag
betraktes som et betydelig verdifall.
For pengemarkedsinstrumenter skal et kurs
fall på 1,5 % eller mer i løpet av en enkelt han
delsdag betraktes som et betydelig verdifall.
For børsomsatte fond, herunder børsomsatte
fond som er investeringsforetak, skal et kurs
fall på 10 % eller mer i løpet av en enkelt han
delsdag betraktes som et betydelig verdifall.
Et børsomsatt fond med finansiell giring skal
justeres med relevant gjeldsgrad for å gjen
speile et 10 % kursfall for et tilsvarende bør
somsatt fond uten finansiell giring. Et omvendt
børsomsatt fond skal justeres med en faktor på
-1 for å gjenspeile et 10 % prisfall for et tilsva
rende børsomsatt fond uten finansiell giring.
Dersom et derivat, herunder finansielle diffe
ransekontrakter, omsettes på en handelsplass
og har som eneste underliggende finansielle
instrument et finansielt instrument med et bety
delig verdifall i henhold til denne artikkel og
artikkel 23 nr. 5 i forordning (EU) nr. 236/2012,
skal et betydelig verdifall for dette derivat anses
å foreligge når det har vært et betydelig fall for
det underliggende finansielle instrument.

Kapittel IX
Uønskede hendelser eller ugunstig utvikling i
henhold til artikkel 30
Artikkel 24
Kriterier og faktorer som skal tas i betraktning
ved fastsettelse av tilfeller av uønskede
hendelser eller ugunstig utvikling
1. I henhold til artikkel 18–21 i forordning (EU)
nr. 236/2012 omfatter uønskede hendelser eller

ugunstig utvikling som kan utgjøre en alvorlig
trussel mot den finansielle stabiliteten eller tilli
ten til markedet i den berørte medlemsstaten
eller i en eller flere medlemsstater i henhold til
artikkel 30 i forordning (EU) nr. 236/2012, alle
handlinger, resultater, omstendigheter eller
hendelser som forventes eller med rimelighet
kan forventes å føre til følgende:
a) alvorlige finansielle, monetære eller bud
sjettmessige problemer som kan føre til
finansiell ustabilitet for en medlemsstat
eller en bank og andre finansinstitusjoner
som anses som viktige for det globale finan
sielle system, som forsikringsselskaper,
leverandører av markedsinfrastruktur og
kapitalforvaltningsselskaper med virksom
het i Unionen, når dette kan true de finan
sielle markedenes ordnede virkemåte og
integritet eller stabiliteten i Unionens finan
sielle system,
b) en kredittvurdering eller mislighold av en
medlemsstat eller banker eller andre
finansinstitusjoner som anses som viktige
for det globale finansielle system, som for
sikringsselskaper, leverandører av mar
kedsinfrastruktur og kapitalforvaltnings
selskaper med virksomhet i Unionen, og
som skaper eller som med rimelighet kan
forventes å skape alvorlig usikkerhet med
hensyn til deres solvens,
c) betydelig salgspress eller uvanlig volatilitet
som forårsaker et betydelig prisfall for
finansielle instrumenter knyttet til banker
eller andre finansinstitusjoner som anses
som viktige for det globale finansielle sys
tem, som forsikringsselskaper, leverandø
rer av markedsinfrastruktur og kapitalfor
valtningsselskaper med virksomhet i Unio
nen eller offentlige utstedere, alt etter som,
d) relevante skader på fysiske strukturer hos
viktige finansielle utstedere, herunder mar
kedsinfrastruktur, klarerings- og oppgjørs
systemer og tilsynsmyndigheter, som kan
innvirke negativt på markedene, særlig der
som skaden skyldes naturkatastrofe eller
terrorangrep,
e) enhver relevant forstyrrelse i et betalings
system eller en oppgjørsprosess, særlig
dersom den gjelder virksomhet mellom
banker, som skaper eller kan skape betyde
lige feil eller forsinkelser i betalinger eller
oppgjør i Unionens betalingssystem, særlig
dersom de kan føre til spredning av en
finansiell eller økonomisk krise i en bank
og andre finansielle institusjoner som anses
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som viktige for det globale finansielle sys
tem, som forsikringsselskaper, leveran
dører av markedsinfrastruktur og kapital
forvaltningsselskaper eller i en medlems
stat.
2. I henhold til artikkel 27 skal ESMA ved vurde
ring av kriteriene i nr. 1 ta hensyn til mulighe
ten for eventuell spredning eller smitte til
andre systemer eller utstedere og særlig fore
komsten av enhver form for selvoppfyllende
fenomener.
3. I henhold til artikkel 28 nr. 2 bokstav a) menes
med en trussel mot finansmarkedenes ord
nede virkemåte og integritet eller mot stabilite
ten i hele eller deler av finanssystemet i
Unionen
a) enhver form for trussel om alvorlig finansi
ell, monetær eller budsjettmessig ustabili
tet for en medlemsstat eller finanssystemet
i en medlemsstat, når dette kan utgjøre en
alvorlig trussel mot finansmarkedenes ord
nede virkemåte og integritet eller mot stabi
liteten i hele eller deler av finanssystemet i
Unionen,
b) muligheten for mislighold fra en medlems
stats eller en overnasjonal utsteders side,
c) alvorlig skade på fysiske strukturer hos vik
tige finansielle utstedere, herunder mar
kedsinfrastruktur, klarerings- og oppgjørs
systemer og tilsynsmyndigheter som kan
innvirke negativt på tverrnasjonale marke
der, særlig dersom slik skade skyldes
naturkatastrofe eller terrorangrep, når
dette kan utgjøre en alvorlig trussel mot
finansmarkedenes ordnede virkemåte og
integritet eller mot stabiliteten i hele eller
deler av finanssystemet i Unionen,
d) enhver alvorlig forstyrrelse i et betalings
system eller en oppgjørsprosess, særlig
dersom den er knyttet til virksomhet mel
lom b a n k e r , s o m s k a p e r e l l e r
kan skape betydelige feil
eller forsinkelser i Unio
n e n s tverrnasjonale betalingssystemer,
særlig dersom de kan føre til spredning av
en finansiell eller økonomisk krise i hele
eller deler av finanssystemet i Unionen.
Artikkel 25
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter
at den er kunngjort i Den europeiske unions
tidende.
Den får anvendelse fra 1. november 2012.

Denne forordning er bindende i alle deler og
kommer direkte til anvendelse i alle medlems
stater.
Utferdiget i Brussel, 5. juli 2012.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
Vedlegg I
Del 1
Artikkel 5 og 6
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Opsjoner,
Dekkede verdipapirer med kjøpsrett,
Terminkontrakter,
Indekstilknyttede instrumenter,
Differansekontrakter,
Aksjer/andeler i børsomsatte fond,
Bytteavtaler,
Prisveddemål,
Pakkede produkter for private eller profesjo
nelle investorer,
Komplekse derivater,
Sertifikater knyttet til aksjer,
Globale depotbevis.

Del 2
Artikkel 7
–
–
–
–
–
–
–
–

Opsjoner,
Terminkontrakter
Indekstilknyttede instrumenter,
Differansekontrakter,
Bytteavtaler,
Prisveddemål,
Komplekse derivater,
Sertifikater knyttet til statspapirer.

Vedlegg II
Del 1
Deltajustert modell for aksjer
Artikkel 10
1. Derivat- og kontantposisjoner skal tas i
betraktning på deltajustert grunnlag, og kon
tantposisjoner har delta 1. For å beregne
delta for et derivat skal investorene ta hensyn
til derivatets gjeldende implisitte volatilitet og
sluttkursen eller den siste prisen for det
underliggende instrumentet. For å beregne
en kort nettoposisjon, herunder egenkapital
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

eller kontantinvesteringer og derivater, skal
fysiske og juridiske personer beregne den
individuelle deltajusterte posisjonen i hvert
derivat som inngår i porteføljen, og legge til
eller trekke fra alle kontantposisjoner, alt
etter som.
En nominell kort likvid posisjon i aksjer kan
ikke motregnes mot en tilsvarende nominell
lang posisjon i derivater. Deltajusterte lange
posisjoner i derivater kan ikke motregnes
mot identiske nominelle korte posisjoner i
andre finansielle instrumenter som følge av
deltajusteringen. Fysiske eller juridiske per
soner som inngår derivatkontrakter som gir
opphav til korte nettoposisjoner som skal
meldes eller offentliggjøres i henhold til artik
kel 5–11 i forordning (EU) nr. 236/2012, skal
beregne de endringene i korte nettoposisjo
ner i sine porteføljer som skyldes endringer i
delta.
Enhver transaksjon som innebærer en økono
misk fordel i tilfelle av en endring i kursen på
eller verdien av en aksje som innehas som del
av en gruppe, en indeks eller et børsomsatt
fond, skal medtas ved beregning av posisjo
nen i hver enkelt aksje. Ved beregning av
posisjoner i disse finansielle instrumentene
skal det tas hensyn til vekten av den aktuelle
aksjen i den underliggende gruppen, indek
sen eller fondet. Fysiske og juridiske perso
ner skal utføre beregningene med hensyn til
disse finansielle instrumenter i henhold til
artikkel 3 nr. 3 i forordning (EU) nr. 236/
2012.
Den korte nettoposisjonen skal beregnes ved å
avregne lange og korte deltajusterte posisjo
ner i en bestemt utsteder.
Når det gjelder utstedt aksjekapital i tilfeller
der utstederne har flere aksjeklasser, skal det
samlede antall aksjer utstedt i hver klasse tas i
betraktning og legges sammen.
Ved beregning av korte nettoposisjoner skal
det tas hensyn til endringer i utsteders aksje
kapital som kan utløse eller oppheve melde
plikten i henhold til artikkel 5 i forordning
(EU) nr. 236/2012.
Nye aksjer som utstedes som følge av en kapi
talforhøyelse, skal medtas i beregningen av
den samlede utstedte aksjekapital fra den dag
de opptas til notering på en handelsplass.
Den korte nettoposisjonen uttrykt som en pro
sentdel av selskapets utstedte aksjekapital skal
beregnes ved å dividere den korte nettoposi
sjonen i tilsvarende aksjer med selskapets
samlede utstedte aksjekapital.

Del 2
Deltajustert modell for statspapirer
Artikkel 11
1. Alle statspapirposisjoner skal tas i betraktning
med deres nominelle verdi, vektet for varighet.
Opsjoner og andre derivatinstrumenter skal jus
teres ved bruk av deres delta, som skal bereg
nes i samsvar med del 1. Ved beregning av
korte nettoposisjoner som inneholder både
kontantinvesteringer og derivater, beregnes
den individuelle deltajusterte posisjonen for
hvert derivat i porteføljen, pluss eller minus alle
kontantposisjoner, som skal ha en delta lik 1.
2. Nominelle posisjoner i obligasjoner utstedt i
andre valutaer enn euro, skal omregnes til
euro ved bruk av den siste pålitelige ajourførte
spotkurs som er tilgjengelig for valutaen.
Samme prinsipp skal gjelde for andre finansi
elle instrumenter.
3. Andre derivater, for eksempel terminer på
obligasjoner, skal også justeres i samsvar med
nr. 1, 2 og 3.
4. Enhver økonomisk interesse eller posisjon
som gir en økonomisk fordel i forbindelse
med statspapirer som innehas som en del av
en gruppe, indeks eller et børsomsatt fond,
skal medtas ved beregning av posisjonen i
hvert enkelt statspapir. Posisjoner i disse
finansielle instrumenter skal beregnes idet
det tas hensyn til vekten av eksponeringen i
statspapirer i den underliggende gruppen,
indeksen eller fondet. Investorene skal utføre
beregningene av disse finansielle instrumen
tene i henhold til artikkel 3 nr. 3 i forordning
(EU) nr. 236/2012.
5. Beregninger som gjelder statspapirer med høy
korrelasjon, skal følge samme beregnings
metoder som for lange posisjoner i en offentlig
utsteders gjeldsinstrumenter. Lange posisjo
ner i en offentlig utsteders gjeldsinstrumenter
hvis pris er høyt korrelert til kursen på de
aktuelle statspapirer, skal tas i betraktning ved
beregningen. Når disse posisjoner ikke lenger
oppfyller kriteriene for høy korrelasjon, skal
de ikke lenger brukes ved motregning av
korte posisjoner.
6. Nominelle lange posisjoner i kredittbytteavta
ler skal medtas i beregningen som korte posi
sjoner. Ved beregning av en investors posisjon
i kredittbytteavtaler for statspapirer anvendes
dennes nettoposisjoner. Posisjoner som ikke
er statsobligasjoner, og som skal dekkes eller
sikres gjennom kjøp av kredittbytteavtaler,

460

Prop. 100 S

2015–2016

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

skal ikke betraktes som lange posisjoner.
Kredittbytteavtaler har delta 1.
7. Den korte nettoposisjonen skal beregnes ved å
avregne nominelle deltajusterte tilsvarende
lange og korte posisjoner i den offentlige utste
derens utstedte statspapirer.
8. Den korte nettoposisjonen skal uttrykkes som
et pengebeløp i euro.
9. Ved beregning av posisjoner skal det tas hensyn til endringer av korrelasjoner og av den
offentlige utstederens samlede statspapirer.
10. Bare lange posisjoner i en offentlig utsteders
gjeldsinstrumenter hvis kurs er høyt korrelert
med kursen på den offentlige utstederens

aktuelle statspapirer, skal tas i betraktning ved
motregning av korte posisjoner i de nevnte
statspapirer. Dersom investoren innehar flere
korte posisjoner i ulike offentlige utstedere,
skal en lang posisjon i gjeld med høy korrela
sjon bare anvendes én gang ved motregning
av en kort posisjon. Den samme lange posisjo
nen kan ikke anvendes flere ganger til å
avregne ulike korte posisjoner i statspapirer
med høy korrelasjon.
11. Fysiske og juridiske personer med flere lange
posisjoner i gjeld med høy korrelasjon hos
flere ulike offentlige utstedere, skal dokumen
tere hvordan fordelingen skjer.
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Vedlegg 1

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 919/2012 av 5. juli
2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning
(EU) nr. 236/2012 om shortsalg og visse sider ved
kredittbytteavtaler med hensyn til tekniske
reguleringsstandarder for metoden for beregning av
verdifall for likvide aksjer og andre finansielle instrumenter
EUROPAKOMMISJONEN HAR –
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 236/2012 av 14. mars
2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytte
avtaler1, særlig artikkel 23 nr. 8,
ut fra følgende betraktninger:
1) Metoden for beregning av et betydelig fall i
verdien av finansielle instrumenter nevnt i
avsnitt C i vedlegg I til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004 om
markeder for finansielle instrumenter2, bør
tilpasses etter hvordan dette fallet kommer til
uttrykk avhengig av type finansielt instru
ment. Metoden kan være basert på et faktisk
prisfall for det finansielle instrument, en
økning i avkastningen på et gjeldsinstrument
utstedt av et utstedende foretak eller en
økning i avkastningen over hele avkast
ningskurven for gjeldsinstrumenter utstedt
av offentlige utstedere.
2) Denne forordning bør leses sammen med
delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 918/
20123, som fastsetter terskler for et betydelig
fall i verdien av illikvide aksjer, gjeldsinstru
menter utstedt av offentlige utstedere og utste
dende foretak, børsomsatte fond, pengemar
kedsinstrumenter og derivater hvis eneste
underliggende finansielle instrument omsettes
på en handelsplass. Denne forordning bør der
for begrense seg til å angi metoden for bereg
1
2
3

EUT L 86 av 24.3.2012, s. 1.
EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.
EUT L 274 av 9.10.2012, s. 1.

3)

4)

5)

6)

4

ning av et betydelig fall i verdien av disse
instrumenter.
For å sikre sammenheng og ivareta retts
sikkerheten for markedsdeltakere og vedkom
mende myndigheter bør ikrafttredelsesdato
for denne forordning være den samme som for
forordning (EU) nr. 236/2012 og delegert for
ordning (EU) nr. 918/2012.
I henhold til forordning (EU) nr. 236/2012 bør
bindende tekniske standarder vedtas før
nevnte forordning kan anvendes i praksis, og
ettersom det er viktig å fastsette før 1. novem
ber 2012 de ikke-grunnleggende bestemmel
sene som kreves for å gjøre det lettere for
markedsdeltakere å overholde nevnte forord
ning og for vedkommende myndigheter å
håndheve den, bør denne forordning tre i kraft
dagen etter at den offentliggjøres.
Denne forordning bygger på utkastene til tek
niske reguleringsstandarder som Den euro
peiske verdipapir- og markedstilsynsmyndig
het (ESMA) har framlagt for Kommisjonen.
ESMA har holdt åpne offentlige høringer om
utkastene til tekniske reguleringsstandarder
som denne forordning bygger på, analysert de
mulige tilknyttede kostnadene og fordelene
samt innhentet uttalelse fra interessentgrup
pen for verdipapirer og markeder opprettet i
samsvar med artikkel 37 i europaparlaments
og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24.
november 2010 om opprettelse av en euro
peisk tilsynsmyndighet (Den europeiske ver
dipapir og markedstilsynsmyndighet)4 –
EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.
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VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Formål
1. Denne forordning angir metoden for beregning
av fallet i verdi på 10 % for likvide aksjer som
omsettes på en handelsplass som fastsatt i artik
kel 23 nr. 5 i forordning (EU) nr. 236/2012.
2. Denne forordning angir også metoden for
beregning av fallet i verdi for følgende finansi
elle instrumenter som omsettes på en handels
plass som angitt i delegert forordning (EU) nr.
918/2012 vedtatt i henhold til artikkel 23 nr. 7 i
forordning (EU) nr. 236/2012:
a) illikvide aksjer,
b) følgende finansielle instrumenter som ikke
er derivater:
i) gjeldsinstrumenter utstedt av offentlige
utstedere og utstedende foretak,
ii) børsomsatte fond,
iii) pengemarkedsinstrumenter,
c) derivater hvis eneste underliggende er et
finansielt instrument som omsettes på en
handelsplass.

(EU) nr. 236/2012 måles i forhold til kursen på
den berørte handelsplass, skal fallet beregnes
på grunnlag av den offisielle sluttkursen på
nevnte handelsplass, som fastsatt i samsvar
med gjeldende regler for handelsplassen.
3. For et finansielt gjeldsinstrument utstedt av en
offentlig utsteder der det betydelige verdifallet
nevnt i artikkel 23 nr. 7 i forordning (EU) nr.
236/2012 måles i forhold til en avkast
ningskurve, skal fallet beregnes som en økning
fordelt over hele avkastningskurven sammen
lignet med den offentlige utstederens avkast
ningskurve ved foregående handelsdags slutt,
beregnet på grunnlag av de data som var tilgjen
gelige om utstederen på handelsplassen.
4. For et finansielt instrument der det betydelige
verdifallet nevnt i artikkel 23 nr. 7 i forordning
(EU) nr. 236/2012 måles i forhold til en vari
ans i avkastningen, skal fallet beregnes som en
økning av gjeldende avkastning sammenlig
net med avkastningen på nevnte instrument
ved foregående handelsdags slutt, beregnet på
grunnlag av de data som var tilgjengelige om
nevnte instrument på handelsplassen.
Artikkel 4

Artikkel 2
Metode for beregning av betydelig verdifall for
likvide og illikvide aksjer
1. For en aksje som omsettes på en handelsplass,
skal verdifallet beregnes på grunnlag av den
offisielle sluttkursen den foregående handels
dag på nevnte handelsplass, som fastsatt i sam
svar med gjeldende regler for handelsplassen.
2. Denne beregningsmetoden skal ikke ta hensyn til kursfall som utelukkende skyldes
aksjesplitt eller at et foretak foretar handlinger
eller tilsvarende tiltak truffet av utstederen
vedrørende sin utstedte aksjekapital, og som
kan medføre at den berørte handelsplassen
gjennomfører en prisjustering.
Artikkel 3
Metode for beregning av betydelig verdifall for
andre finansielle instrumenter som ikke er
derivater
1. Et betydelig verdifall for finansielle instrumen
ter som ikke er aksjer, og som ikke omfattes av
en av derivatkategoriene oppført i avsnitt C nr.
4–10 i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF, skal
beregnes i samsvar med metoden i nr. 2, 3 og 4.
2. For et finansielt instrument der det betydelige
prisfallet nevnt i artikkel 23 nr. 7 i forordning

Metode for beregning av betydelig verdifall for
derivater
Et betydelig verdifall for finansielle instrumenter
som omfattes av derivatkategoriene oppført i
avsnitt C nr. 4–10 i vedlegg I til direktiv 2004/39/
EF, og som har ett eneste underliggende finansielt
instrument som omsettes på en handelsplass, og
der det betydelige verdifallet fastsettes i samsvar
med artikkel 2 eller 3, skal beregnes på grunnlag
av det betydelige verdifall for det underliggende
finansielle instrument.
Artikkel 5
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er
kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 1. november 2012.
Denne forordning er bindende i alle deler og
kommer direkte til anvendelse i alle medlems
stater.
Utferdiget i Brussel, 5. juli 2012.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
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Vedlegg 1

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/97
av 17. oktober 2014 om retting av delegert forordning (EU)
nr. 918/2012 med hensyn til meldingen om betydelige korte
nettoposisjoner i statspapirer
EUROPAKOMMISJONEN HAR –
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 236/2012 av 14. mars
2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytte
avtaler1, særlig artikkel 3 nr. 7, og
ut fra følgende betraktninger:
1) Artikkel 13 i Kommisjonens delegerte forord
ning (EU) nr. 918/20122 fastsetter, i samsvar
med myndigheten gitt i artikkel 3 nr. 7 bokstav
c) i forordning (EU) nr. 236/2012, metoden for
beregning av posisjoner for rettssubjekter i en
gruppe som har lange eller korte posisjoner i
en bestemt utsteder. Artikkel 13 i delegert for
ordning (EU) nr. 918/2012 fastsetter metoden
for beregning av posisjoner både for utstedt
aksjekapital og utstedte statspapirer. Artikkel
13 nr. 3 i delegert forordning (EU) nr. 918/
2012 henviser for tiden imidlertid bare til ter
skelen for melding i artikkel 5 i forordning
(EU) nr. 236/2012 med hensyn til betydelige
korte nettoposisjoner i aksjer, mens den også
bør vise til terskelen for melding i artikkel 7 i
forordning (EU) nr. 236/2012 om betydelig
korte nettoposisjoner i statspapirer.
1
2

EUT L 86 av 24.3.2012, s. 1.
Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 918/2012 av
5. juli 2012 om utfylling av europaparlaments- og rådsfor
ordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og visse sider ved
kredittbytteavtaler med hensyn til definisjoner, beregning
av korte nettoposisjoner, dekkede kredittbytteavtaler for
statspapirer, terskler for melding, likviditetsterskler for
oppheving av begrensninger, betydelige fall i verdien av
finansielle instrumenter og uønskede hendelser (EUT
L 274 av 9.10.2012, s. 1).

2) For å unngå rettslig usikkerhet bør delegert
forordning (EU) nr. 918/2012 derfor endres –
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
I artikkel 13 nr. 3 i forordning (EU) nr. 918/2012
skal første punktum lyde:
«3. Når en kort nettoposisjon når eller overskri
der terskelen for melding i samsvar med
artikkel 5 og 7 eller terskelen for offentlig
gjøring i samsvar med artikkel 6 i forord
ning (EU) nr. 236/2012, skal rettssubjektet
i gruppen i samsvar med artikkel 5–11 i for
ordning (EU) nr. 236/2012 innrapportere
og offentliggjøre den korte nettoposisjonen
i en bestemt utsteder beregnet i samsvar
med nr. 1, forutsatt at ingen kort nettoposi
sjon på gruppenivå beregnet i samsvar med
nr. 2, når eller overskrider en terskel for
melding eller offentliggjøring.
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at
den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Denne forordning er bindende i alle deler og
kommer direkte til anvendelse i alle medlems
stater.
Utferdiget i Brussel, 17. oktober 2014.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
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Vedlegg 1

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU
av 8. juni 2011 om forvaltere av alternative investeringsfond
og om endring av direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF
og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/2010
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR –
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte, særlig artikkel 53 nr. 1,
under henvisning til forslag fra Europakommi
sjonen,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank1,
under henvisning til uttalelse fra Den euro
peiske økonomiske og sosiale komité2,
etter den ordinære regelverksprosessen3 og
ut fra følgende betraktninger:
1) Forvaltere av alternative investeringsfond
(heretter kalt «AIF-forvaltere») er ansvarlige
for forvaltningen av en vesentlig del av de
investerte eiendelene i Unionen, står for en
betydelig del av handelen på markedene for
finansielle instrumenter og kan øve stor inn
flytelse på de markedene og selskapene de
investerer i.
2) AIF-forvalterne har stort sett positiv innfly
telse på de markedene der de driver sin virk
somhet, men den senere tids finansielle van
skeligheter har vist at deres virksomhet også
kan spre eller føre til økte risikoer i hele
finanssystemet. Det er vanskelig å håndtere
disse risikoene effektivt uten samordnede
nasjonale tiltak. Formålet med dette direktiv
er derfor å fastsette felles krav til tillatelse til
og tilsyn med AIF-forvaltere for å kunne møte
tilknyttede risikoer og risikoenes innvirkning
på investorer og markeder i Unionen på en
enhetlig måte.
3) Den senere tids vanskeligheter på finansmark
edene har vist at mange av strategiene som
brukes av AIF-forvaltere, er sårbare for visse
1
2
3

EUT C 272 av 13.11.2009, s. 1.
EUT C 18 av 19.1.2011, s. 90.
Europaparlamentets holdning av 11. november 2010 (ennå
ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 27. mai
2011.

eller flere alvorlige risikoer med hensyn til
investorer, andre markedsdeltakere og mark
eder. For å innføre omfattende og felles til
synsordninger er det nødvendig å etablere en
ramme som gjør det mulig å håndtere disse
risikoene og samtidig ta hensyn til de forskjel
lige investeringsstrategiene og -teknikkene
som AIF-forvalterne bruker. Dette direktiv
bør derfor få anvendelse på AIF-forvaltere
som forvalter alle typer fond som ikke omfat
tes av europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning
av lover og forskrifter om foretak for kollektiv
investering i omsettelige verdipapirer (inves
teringsforetak)4, uavhengig av hvordan AIF
forvalterne rettslig eller kontraktsmessig er
betrodd dette ansvaret. En tillatelse i henhold
til dette direktiv bør ikke gi AIF-forvaltere rett
til å forvalte investeringsforetakene som
omhandles i direktiv 2009/65/EF.
4) Formålet med dette direktiv er å skape et
indre marked for AIF-forvaltere og harmoni
serte og strenge rammeregler for regulering
av og tilsyn med virksomheten til alle AIF-for
valtere i Unionen, herunder de som har sitt
forretningskontor i en medlemsstat (heretter
kalt «AIF-forvaltere etablert i Unionen»), og
de som har sitt forretningskontor i en tred
jestat (heretter kalt «AIF-forvaltere etablert i
en tredjestat»). Ettersom de praktiske konse
kvensene og mulige vanskelighetene som
harmoniserte rammeregler og et indre marked
kan medføre for AIF-forvaltere etablert i en
tredjestat som utøver forvaltnings- og/eller
markedsføringsvirksomhet i Unionen, og for
AIF-forvaltere etablert i Unionen som forval
ter alternative investeringsfond (heretter kalt
«AIF»-er) etablert i en tredjestat, er usikre og
vanskelige å forutsi på grunn av mangelen på
tidligere erfaringer på dette området, bør det
4
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5)

6)

7)

8)

innføres en vurderingsordning. Hensikten er
at en harmonisert ordning med et markeds
føringspass etter en overgangsperiode på to
år skal få anvendelse på AIF-forvaltere eta
blert i en tredjestat som utfører forvaltningsog/eller markedsføringsvirksomhet i Unio
nen, og på AIF-forvaltere etablert i Unionen
som forvalter AIF-er etablert i en tredjestat,
etter ikrafttredelsen av en delegert rettsakt
fra Kommisjonen i denne forbindelse. Hensik
ten er at den harmoniserte ordningen i ytter
ligere en overgangsperiode på tre år skal
eksistere side om side med medlemsstatenes
nasjonale ordninger på visse harmoniserte
minstevilkår. Etter denne treårsperioden med
sameksistens er hensikten at de nasjonale
ordningene skal avvikles etter at ytterligere
en delegert rettsakt fra Kommisjonen har
trådt i kraft.
Fire år etter fristen for innarbeiding av dette
direktiv bør Kommisjonen gjennomgå anven
delsen av og virkeområdet for dette direktiv,
idet det tas hensyn til direktivets formål, og
bør vurdere om Unionens harmoniserte stra
tegi har medført noen større vedvarende for
styrrelser i markedet, og om dette direktiv
fungerer effektivt i lys av prinsippene for det
indre marked og like konkurransevilkår.
Virkeområdet for dette direktiv bør begren
ses til foretak som forvalter AIF-er innenfor
rammen av sin ordinære virksomhet, uavhen
gig av om AIF-et er av åpen eller lukket type,
hvilken juridisk form det har, og om det er
notert eller ikke, og som reiser kapital fra et
antall investorer med sikte på å investere
denne kapitalen til fordel for disse investo
rene i samsvar med en definert investerings
politikk.
Investeringsforetak, for eksempel «familie
foretak» som investerer investorenes private
formuer uten å reise ekstern kapital, bør ikke
anses som AIF-er i henhold til dette direktiv.
De foretakene som ikke anses som AIF-forval
tere i henhold til dette direktiv, faller utenfor
direktivets virkeområde. Dermed får dette
direktiv ikke anvendelse på holdingselskaper
som definert i dette direktiv. Forvaltere av
aktive eierfond eller AIF-forvaltere som forval
ter AIF-er hvis aksjer er opptatt til notering på
et regulert marked, bør imidlertid ikke ute
lukkes fra dette direktivs virkeområde. Dette
direktiv bør heller ikke få anvendelse på for
valtningen av pensjonsfond, ordninger for
arbeidstakernes
medbestemmelse
eller
spareordninger, overnasjonale institusjoner,

nasjonale sentralbanker, nasjonale, regionale
og lokale myndigheter og organer eller insti
tusjoner som forvalter fond til støtte for
trygde- og pensjonsordninger, spesialforetak
for verdipapirisering eller forsikringsavtaler
og fellesforetak.
9) Verdipapirforetak med tillatelse i henhold til
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/
EF av 21. april 2004 om markeder for finan
sielle instrumenter5 og kredittinstitusjoner
med tillatelse i henhold til europaparlamentsog rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006
om adgang til å starte og utøve virksomhet
som kredittinstitusjon6 bør ikke være pålagt å
søke tillatelse i henhold til dette direktiv for å
tilby investeringstjenester som individuell
porteføljeforvaltning i forbindelse med AIF-er.
Verdipapirforetak bør imidlertid direkte eller
indirekte kunne tilby andeler eller aksjer i et
AIF til eller plassere dem hos investorer i Uni
onen bare dersom andelene eller aksjene kan
markedsføres i samsvar med dette direktiv.
Når dette direktiv innarbeides i nasjonal lov
givning, bør medlemsstatene ta hensyn til
reguleringsformålet med dette kravet og
sikre at verdipapirforetak som er etablert i en
tredjestat som i henhold til relevant nasjonal
lovgivning kan tilby investeringstjenester i
forbindelse med AIF-er, også omfattes av kra
vets virkeområde. Disse enhetenes yting av
investeringstjenester i forbindelse med AIF-er
bør aldri føre til at dette direktiv faktisk blir
omgått ved at AIF-forvalteren gjøres til et
postkasseselskap, uansett om AIF-forvalteren
er etablert i Unionen eller i en tredjestat.
10) Dette direktiv regulerer ikke AIF-er. AIF-er
bør derfor fortsatt kunne reguleres og under
legges tilsyn på nasjonalt plan. Det ville være
en uforholdsmessig stor oppgave å regulere
strukturen i eller sammensetningen av AIF
ers porteføljer som forvaltes av AIF-forvaltere
på unionsplan, og det ville være vanskelig å
skape en slik omfattende harmonisering på
grunn av de svært forskjellige typene AIF-er
som forvaltes av AIF-forvaltere. Dette direktiv
er derfor ikke til hinder for at medlems
statene kan vedta eller fortsette å anvende
nasjonale krav på AIF-er som er etablert på
deres territorium. Det faktum at en medlems
stat kan pålegge krav utover dem som gjelder
i andre medlemsstater, på AIF-er som er eta
blert på medlemsstatens territorium, bør ikke
5
6

EUT L 145 av 30.4.2004, s. 1.
EUT L 177 av 30.6.2006, s. 1.

466

Prop. 100 S

2015–2016

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

hindre AIF-forvaltere som har tillatelse i sam
svar med dette direktiv i andre medlems
stater, i å utøve retten til å markedsføre visse
AIF-er som er etablert utenfor den medlems
stat som innfører ytterligere krav, og som der
for verken omfattes av eller må overholde
disse tilleggskravene, til profesjonelle investo
rer i Unionen.
11) Flere bestemmelser i dette direktiv krever at
AIF-forvalterne sikrer overholdelse av krav
som AIF-forvaltere i enkelte fondsstrukturer
ikke er ansvarlige for. Et eksempel er fonds
strukturer der ansvaret for å utpeke depot
mottakeren ligger hos AIF-et eller en annen
enhet som handler på vegne av AIF-et. I slike
tilfeller har AIF-forvalteren ikke den endelige
kontrollen over om en depotmottaker faktisk
utpekes, med mindre AIF-et forvaltes internt.
Ettersom dette direktiv ikke regulerer AIF-er,
kan det ikke kreve at et AIF utpeker en depot
mottaker. Dersom en AIF-forvalter ikke sik
rer overholdelse av kravene som gjelder for et
AIF eller en annen enhet på dets vegne, bør
vedkommende myndigheter kreve at AIF-for
valteren treffer de tiltak som er nødvendige
for å avhjelpe situasjonen. Dersom kravene til
tross for slike tiltak fortsatt ikke overholdes,
og når det gjelder en AIF-forvalter etablert i
Unionen eller en AIF-forvalter med tillatelse
etablert i en tredjestat, som forvalter et AIF
etablert i Unionen, bør AIF-forvalteren trekke
seg som forvalter av nevnte AIF. Dersom AIF
forvalteren ikke trekker seg, bør vedkom
mende myndigheter i hjemstaten kreve at
den trekker seg, og det bør ikke lenger være
tillatt å markedsføre det berørte AIF-et i Unio
nen. Samme forbud bør gjelde AIF-forvaltere
med tillatelse etablert i en tredjestat, som
markedsfører i Unionen AIF-er etablert i en
tredjestat.
12) Når det i dette direktiv vises til interessene til
investorene i et AIF, menes det, med mindre
annet er uttrykkelig fastsatt, investorenes
interesser i deres særlige egenskap av inves
torer i AIF-et, og ikke deres individuelle
interesser.
13) Med forbehold for de unntak og begrensnin
ger som er fastsatt i dette direktiv, bør det få
anvendelse på alle AIF-forvaltere etablert i
Unionen som forvalter AIF-er etablert i Unio
nen eller AIF-er etablert i en tredjestat, uan
sett om de markedsføres i Unionen eller ikke,
på AIF-forvaltere etablert i en tredjestat som
forvalter AIF-er etablert i Unionen, uavhengig
av om de markedsføres i Unionen eller ikke,

14)

15)

16)

17)

og på AIF-forvaltere etablert i en tredjestat
som markedsfører i Unionen AIF-er etablert i
Unionen eller AIF-er etablert i en tredjestat.
Dette direktiv fastsetter krav til hvordan AIF
forvaltere bør forvalte AIF-er som de har
ansvar for. For AIF-forvaltere etablert i en
tredjestat er dette begrenset til forvaltningen
av AIF-er etablert i Unionen og andre AIF-er
hvis andeler eller aksjer også markedsføres til
profesjonelle investorer i Unionen.
Tillatelsen til AIF-forvaltere etablert i Unionen
i samsvar med dette direktiv omfatter forvalt
ningen av AIF-er etablert i Unionen som er
etablert i AIF-forvalterens hjemstat. Med forbehold for ytterligere meldingskrav gjelder
dette også markedsføring til profesjonelle
investorer i Unionen av AIF-er etablert i Unio
nen som forvaltes av en AIF-forvalter etablert
i Unionen, og forvaltning av AIF-er etablert i
Unionen som er etablert i en annen medlems
stat enn AIF-forvalterens hjemstat. Dette
direktiv fastsetter også vilkårene AIF-forval
tere med tillatelse etablert i Unionen må opp
fylle for å være berettiget til å markedsføre
AIF-er etablert i en tredjestat til profesjonelle
investorer i Unionen, og de vilkårene en AIF
forvalter etablert i en tredjestat må oppfylle
for å få tillatelse til å forvalte AIF-er etablert i
Unionen og/eller markedsføre AIF-er til pro
fesjonelle investorer i Unionen med et mar
kedsføringspass. I en periode som er ment å
være en overgangsperiode, bør medlemssta
tene også kunne tillate AIF-forvaltere etablert
i Unionen å markedsføre AIF-er etablert i en
tredjestat utelukkende på sitt eget territorium
og/eller tillate AIF-forvaltere etablert i en
tredjestat å forvalte AIF-er etablert i Unionen
og/eller markedsføre AIF-er til profesjonelle
investorer utelukkende på sitt eget territo
rium, i henhold til nasjonal lovgivning, under
forutsetning av at visse minstevilkår i henhold
til dette direktiv er oppfylt.
Dette direktiv bør ikke få anvendelse på AIF
forvaltere dersom de forvalter AIF-er hvis
eneste investorer er AIF-forvalterne selv eller
deres morforetak, deres datterforetak eller
andre datterforetak av morforetaket, og der
disse investorene ikke selv er AIF-er.
Dette direktiv fastsetter også en forenklet
ordning for AIF-forvaltere der de samlede for
valtede AIF-ene ligger under en terskelverdi
på 100 millioner euro, og for AIF-forvaltere
som bare forvalter AIF-er uten finansiell
giring der investorene i en periode på fem år
ikke har innløsningsrett, og der de samlede
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forvaltede AIF-ene ligger under en terskel
verdi på 500 millioner euro. Selv om det er
usannsynlig at de berørte AIF-forvalternes
virksomhet hver for seg skulle kunne få bety
delige konsekvenser for den finansielle stabi
liteten, er det mulig at den samlede virksom
heten kan forårsake systemrisiko. Slike AIF
forvaltere bør derfor ikke være underlagt full
tillatelse, men registrering i sine hjemstater,
og de bør blant annet gi sine vedkommende
myndigheter relevante opplysninger om de
viktigste instrumentene de handler med, og
om de forvaltede AIF-enes viktigste ekspone
ringer og konsentrasjoner. For å kunne utøve
de rettighetene som gis ved dette direktiv,
bør imidlertid slike mindre AIF-forvaltere
kunne bli behandlet som AIF-forvaltere etter
framgangsmåten for frivillig tillatelse fastsatt i
dette direktiv. Dette unntaket bør ikke
begrense medlemsstatenes mulighet til å
pålegge AIF-forvaltere som har valgt ikke å
bli omfattet av dette direktiv, strengere krav.
18) Ingen AIF-forvalter etablert i Unionen bør
kunne forvalte og/eller markedsføre AIF-er
etablert i Unionen til profesjonelle investorer i
Unionen med mindre den har tillatelse i sam
svar med dette direktiv. En AIF-forvalter med
tillatelse i samsvar med dette direktiv bør til
enhver tid oppfylle vilkårene for tillatelse fast
satt i dette direktiv.
19) Så snart det er tillatt i henhold til dette direk
tiv, bør en AIF-forvalter etablert i en tredjestat
som har til hensikt å forvalte AIF-er etablert i
Unionen og/eller markedsføre AIF-er i Unio
nen med et markedsføringspass, eller en AIF
forvalter etablert i Unionen som har til hen
sikt å markedsføre AIF-er etablert i en tred
jestat i Unionen med et slikt markedsførings
pass, også gis tillatelse i samsvar med dette
direktiv. En medlemsstat bør også, i det min
ste i en overgangsperiode, kunne tillate en
AIF-forvalter etablert i en tredjestat å mar
kedsføre AIF-er i nevnte medlemsstat og gi
en AIF-forvalter etablert i Unionen tillatelse til
å markedsføre AIF-er etablert i en tredjestat i
nevnte medlemsstat, forutsatt at minstevil
kårene fastsatt i dette direktiv er oppfylt.
20) AIF-er bør kunne forvaltes eksternt eller
internt avhengig av sin juridiske form. AIF-er
bør anses som internt forvaltet når forvalt
ningsfunksjonene utføres av styringsorganet
eller en annen intern ressurs i AIF-et. Dersom
AIF-ets juridiske form tillater intern forvalt
ning, og AIF-ets styringsorgan velger ikke å
utpeke en ekstern AIF-forvalter, er AIF-et

også en AIF-forvalter og bør derfor oppfylle
alle krav til AIF-forvaltere i henhold til dette
direktiv og gis tillatelse som sådan. En AIF
forvalter som er et internt forvaltet AIF, bør
imidlertid ikke gis tillatelse som ekstern for
valter av andre AIF-er. Et AIF bør anses som
eksternt forvaltet når en ekstern juridisk per
son er utpekt som forvalter av eller på vegne
av AIF-et og i kraft av denne utpekingen er
ansvarlig for forvaltningen av AIF-et. Når en
ekstern AIF-forvalter er utpekt til å forvalte et
bestemt AIF, bør denne AIF-forvalteren ikke
anses for å yte investeringstjenesten porte
føljeforvaltning som definert i artikkel 4 nr. 1
punkt 9 i direktiv 2004/39/EF, men snarere
anses for å yte kollektiv porteføljeforvaltning i
samsvar med dette direktiv.
21) Forvaltning av AIF-er bør innebære at det
minst ytes investeringsforvaltningstjenester.
Den enkelte AIF-forvalter som skal utpekes i
henhold til dette direktiv, bør aldri gis tilla
telse til å tilby porteføljeforvaltning uten sam
tidig å tilby risikohåndtering eller omvendt.
Med forbehold for vilkårene fastsatt i dette
direktiv bør imidlertid en AIF-forvalter med
tillatelse ikke hindres i også å drive virksom
het som innebærer administrasjon og mar
kedsføring av et AIF, eller i å drive virksom
het knyttet til AIF-ets eiendeler. En ekstern
AIF-forvalter bør ikke hindres i også å yte tje
nesten forvaltning av investeringsporteføljer i
henhold til fullmakt gitt av investor på
skjønnsmessig, individuelt kundegrunnlag,
herunder porteføljer som eies av pensjons
fond og tjenestepensjonsforetak som omfattes
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/
41/EF av 3. juni 2003 om virksomhet i og til
syn med tjenestepensjonsforetak7, eller hin
dres i å yte de tilknyttede tjenestene investe
ringsrådgivning, oppbevaring og forvaltning
av andeler i foretak for kollektiv investering
og mottak og formidling av ordrer. På grunn
lag av tillatelse i henhold til direktiv 2009/65/
EF skal en ekstern AIF-forvalter tillates å for
valte UCITS-fond.
22) Det er nødvendig å sikre at AIF-forvalternes
virksomhet er underlagt streng kontroll som
sikrer god foretaksstyring. AIF-forvaltere bør
ledes og organiseres slik at interessekonflik
ter reduseres til et minimum. De organisato
riske kravene fastsatt i dette direktiv skal ikke
berøre de systemene og kontrollene som er
fastsatt i nasjonal lovgivning, for registrering
7

EUT L 235 av 23.9.2003, s. 10.

468

2015–2016

Prop. 100 S

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

23)

24)

25)

26)

27)

8
9

av personer som arbeider i eller for en AIF
forvalter.
Det er nødvendig å fastsette minstekrav til
kapital for å sikre kontinuitet og regelmessig
het i den forvaltningen en AIF-forvalter har
ansvaret for i forbindelse med AIF-er, og for å
dekke det yrkesansvaret som AIF-forvaltere
kan pådra seg i forbindelse med all sin virk
somhet, herunder forvaltningen av AIF-er i
henhold til et delegert mandat. AIF-forvaltere
bør kunne velge om de potensielle risikoene
med hensyn til yrkesansvar skal dekkes med
tilleggskapital eller med en passende yrkes
ansvarsforsikring.
For å ta høyde for potensielle skadevirknin
ger av dårlig utformede godtgjøringsstruktu
rer på god risikohåndtering og kontroll med
personers atferd med hensyn til risikotaking,
bør AIF-forvaltere pålegges en uttrykkelig for
pliktelse til å innføre og opprettholde en godt
gjøringspolitikk og -praksis som er forenlig
med forsvarlig og effektiv risikohåndtering,
for de personalkategoriene som i sin
yrkesvirksomhet har en vesentlig innvirkning
på risikoprofilen til de AIF-ene de forvalter.
Disse personalkategoriene bør minst omfatte
den øverste ledelsen, risikotakere, personer
med kontrollfunksjoner samt ansatte hvis
samlede godtgjøring ligger innenfor samme
lønnsramme som den øverste ledelsen og
risikotakerne.
Prinsippene for godtgjøringspolitikken bør
anerkjenne at AIF-forvaltere kan anvende
denne politikken på forskjellige måter avhen
gig av sin størrelse og størrelsen på de AIF
ene de forvalter, sin interne organisasjon og
sin virksomhets art, omfang og kompleksitet.
Prinsippene for en forsvarlig godtgjørings
politikk som er fastsatt i kommisjonsrekom
mandasjon 2009/384/EF av 30. april 2009 om
godtgjøringspolitikk i finanssektoren8, er for
enlige med og utfyller prinsippene i dette
direktiv.
For å fremme tilsynsmessig tilnærming ved
vurdering av godtgjøringspolitikk og -praksis
bør Den europeiske tilsynsmyndighet (Den
europeiske verdipapir- og markedstilsyns
myndighet), opprettet ved europaparlaments
og rådsforordning (EU) nr. 1095/20109
(ESMA), sikre at det finnes retningslinjer for
forsvarlig godtgjøringspolitikk i sektoren for
AIF-forvaltere. Den europeiske tilsynsmyn
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29)

30)

31)
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dighet (Den europeiske banktilsynsmyndig
het) opprettet ved europaparlaments- og råds
forordning (EU) nr. 1093/201010 bør bistå
ved utarbeidingen av slike retningslinjer.
Bestemmelsene om godtgjøring bør ikke
berøre den fulle utøvelsen av grunnleggende
rettigheter som er garantert i traktatene, sær
lig artikkel 153 nr. 5 i traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte (TEUV), allmenne
prinsipper i nasjonal avtale- og arbeidsrett,
gjeldende lovgivning om aksjeeieres rettighe
ter og deltaking og det generelle ansvaret til
den berørte institusjonens administrasjonsog kontrollorganer, og heller ikke, der det er
relevant, den retten partene i arbeidslivet har
til å inngå og anvende tariffavtaler i samsvar
med nasjonale lover og tradisjoner.
En pålitelig og objektiv verdsetting av eien
deler er avgjørende for å verne investorenes
interesser. AIF-forvaltere bruker forskjellige
metoder og systemer ved verdsetting av eien
deler, avhengig av hvilke eiendeler og marke
der de hovedsakelig investerer i. Det er hen
siktsmessig å anerkjenne disse forskjellene,
men likevel kreve at AIF-forvaltere i alle tilfel
ler benytter framgangsmåter for verdsetting
som fører til korrekt verdsetting av eiendeler i
AIF-er. Prosessen for verdsetting av eiendeler
og beregning av netto andelsverdi bør være
funksjonelt uavhengig av AIF-forvalterens
porteføljeforvaltning og godtgjøringspolitikk,
og andre tiltak bør sikre at interessekonflikter
og utilbørlig påvirkning av arbeidstakerne
unngås. På visse vilkår bør AIF-forvaltere
kunne utpeke en ekstern sakkyndig til å iva
reta verdsettingsfunksjonen.
En AIF-forvalter bør, med forbehold for
strenge begrensninger og krav, herunder at
det foreligger objektive grunner, kunne dele
gere utførelsen av noen av sine funksjoner i
samsvar med dette direktiv for å øke effektivi
teten i sin virksomhet. Videredelegering bør
også være tillatt på samme vilkår. AIF-forval
tere bør imidlertid til enhver tid fortsatt være
ansvarlige for at de delegerte funksjonene iva
retas korrekt og i samsvar med dette direktiv.
De strenge begrensningene og kravene som
er fastsatt for AIF-forvalteres delegering av
oppgaver, bør få anvendelse på delegering av
forvaltningsfunksjonene fastsatt i vedlegg I.
Delegering av støtteoppgaver, som adminis
trative og tekniske funksjoner som AIF-forval
teren utfører som en del av sine forvaltnings
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oppgaver, bør ikke være underlagt de sær
skilte begrensningene og kravene fastsatt i
dette direktiv.
32) Utviklingen den senere tid har understreket
det påtrengende behovet for å skille oppbe
varings- og forvaltningsfunksjonene og holde
investorenes eiendeler atskilt fra forvalterens.
Selv om AIF-forvaltere forvalter AIF-er med
forskjellige forretningsmodeller og ordnin
ger for blant annet oppbevaring av eiendeler,
er det avgjørende at det utpekes en depotmot
taker som er atskilt fra AIF-forvalteren, til å
utøve depotmottakerfunksjoner når det gjel
der AIF-er.
33) Bestemmelsene i dette direktiv om utpekin
gen av depotmottakeren og dennes oppgaver
bør få anvendelse på alle AIF-er som forvaltes
av en AIF-forvalter som omfattes av dette
direktiv, og dermed på alle forretningsmodel
ler for AIF-er. De bør imidlertid tilpasses de
forskjellige forretningsmodellenes særlige
egenskaper. For noen forretningsmodeller er
visse depotmottakeroppgaver mer relevante
enn for andre, avhengig av hvilken type eien
deler AIF-ene investerer i og de oppgavene
som er knyttet til disse eiendelene.
34) For AIF-er som ikke har innløsningsretter
som kan utøves i en periode på fem år fra tids
punktet for de første investeringene, og som i
henhold til sin egen grunnleggende investe
ringspolitikk generelt ikke investerer i eien
deler som må oppbevares i depot i samsvar
med dette direktiv, eller som generelt investe
rer i utstedere eller unoterte selskaper for
potensielt å oppnå kontroll over slike selska
per i samsvar med dette direktiv, som aktive
eierfond, risikokapitalfond og eiendomsfond,
bør medlemsstatene kunne tillate at en nota
rius publicus, en advokat, en registrar eller en
annen enhet utpekes til å utføre depotmot
takerfunksjoner. I slike tilfeller bør depotmot
takerfunksjonene være en del av yrkes- eller
forretningsvirksomheten som den utpekte
enheten har yrkesmessig registreringsplikt
for i henhold til lover og forskrifter eller
regler for yrkesmessig vandel, og som den
kan stille tilstrekkelige finansielle og yrkes
messige garantier for, slik at den er i stand til
å utføre aktuelle depotmottakerfunksjoner
effektivt og oppfylle de forpliktelsene som føl
ger av denne oppgaven. Dette tar hensyn til
gjeldende praksis for visse typer lukkede
fond. Når det gjelder alle andre AIF-er, bør
imidlertid depotmottakeren være en kredittin
stitusjon, et verdipapirforetak eller en annen

enhet som er tillatt i henhold til direktiv 2009/
65/EF, på grunn av oppbevaringsfunksjonen
betydning. Bare når det gjelder AIF-er eta
blert i en tredjestat, bør depotmottakeren
også kunne være en kredittinstitusjon eller en
annen enhet av samme type som enhetene
nevnt i denne betraktning, forutsatt at den er
underlagt effektiv regulering og effektivt til
syn med samme virkning som unionsretten
og håndheves effektivt.
35) Depotmottakeren bør ha forretningskontor
eller filial i samme stat som AIF-et. Det bør
være mulig for et AIF etablert i en tredjestat å
ha en depotmottaker som er etablert i den
relevante tredjestaten, bare dersom visse
ytterligere vilkår er oppfylt. På grunnlag av
kriteriene fastsatt i delegerte rettsakter bør
Kommisjonen ha myndighet til å vedta gjen
nomføringstiltak der det framgår at regule
ring og tilsyn foretatt i en tredjestat har
samme virkning som unionsretten og hånd
heves effektivt. Dessuten bør meklingsfram
gangsmåten i artikkel 19 i forordning (EU) nr.
1095/2010 få anvendelse dersom vedkom
mende myndigheter er uenige om den kor
rekte anvendelsen av de andre ytterligere vil
kårene. Alternativt bør depotmottakeren for
AIF-er etablert i en tredjestat også kunne
være etablert i hjemstaten eller i referanse
medlemsstaten til AIF-forvalteren som forval
ter AIF-et.
36) Kommisjonen oppfordres til å undersøke
mulighetene for å framlegge et hensiktsmes
sig tverrgående forslag til regelverk som klar
gjør depotmottakerens ansvar og plikter og
fastsetter hvilken rett en depotmottaker i én
medlemsstat har til å yte sine tjenester i en
annen medlemsstat.
37) Depotmottakeren bør ha ansvar for forsvarlig
overvåking av AIF-ets kontantstrømmer og
særlig for å sikre at investormidler og kontan
ter som tilhører AIF-et eller AIF-forvalteren
som handler på vegne av AIF-et, bokføres kor
rekt på kontoer som er åpnet i AIF-ets navn
eller i navnet til AIF-forvalteren eller depot
mottakeren som handler på vegne av AIF-et;
depotmottakeren bør også ha ansvar for å
oppbevare AIF-ets eiendeler, herunder for
oppbevaring i depot av finansielle instrumen
ter som kan registreres på en konto for finan
sielle instrumenter som er åpnet i depotmotta
kerens regnskaper, samt alle finansielle
instrumenter som fysisk kan leveres til depot
mottakeren, og for å kontrollere at AIF-et,
eller AIF-forvalteren på vegne av AIF-et, har
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38)
39)

40)

41)

42)

11
12

eiendomsretten til alle andre eiendeler. Når
depotmottakeren sikrer at investormidler
bokføres på kassekontoer, bør depotmottake
ren ta hensyn til prinsippene i artikkel 16 i
kommisjonsdirektiv 2006/73/EF av 10.
august 2006 om gjennomføring av europapar
laments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med
hensyn til organisatoriske krav til og vilkår
for drift av verdipapirforetak samt definisjon
av begreper for nevnte direktivs formål11.
En depotmottaker bør handle ærlig, rett
ferdig, profesjonelt, uavhengig og i AIF-ets
eller AIF-ets investorers interesse.
Det bør være mulig for en depotmottaker å
delegere oppbevaring av eiendeler til tredje
mann, som i sin tur bør kunne videredelegere
denne funksjonen. Delegering og videredele
gering bør imidlertid være objektivt begrun
net og underlagt strenge krav om at den tred
jemann som betros den delegerte funksjonen,
er egnet, og at depotmottakeren utviser behø
rig sakkyndighet, omhu og aktsomhet når
den velger, utpeker og kontrollerer denne
tredjemannen.
En tredjemann som har fått delegert oppbeva
ringen av eiendeler, bør kunne føre en felles
konto med separat oppføring for flere AIF-er,
en såkalt samlekonto.
Det bør ikke anses som delegering av oppbe
varingsfunksjoner å overlate oppbevaringen
av eiendeler til operatøren av et oppgjørssys
tem for verdipapirer som er utpekt i henhold
til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/26/
EF av 19. mai 1998 om endeleg oppgjer i beta
lingssystem og i oppgjerssystem for verdi
papir12, eller å overlate ytingen av tilsvarende
tjenester til oppgjørssystemer for verdipapirer
i tredjestater.
De strenge begrensningene og kravene som
er fastsatt for depotmottakerens delegering
av oppgaver, bør få anvendelse på delegering
av dennes særskilte funksjoner som depot
mottaker, nemlig overvåking av kontant
strømmen, oppbevaring av eiendeler og til
synsfunksjoner. Delegering av støtteoppgaver
som er knyttet til depotmottakeroppgavene,
som administrative og tekniske funksjoner
som depotmottakeren utfører som en del av
depotmottakeroppgavene, omfattes ikke av
de særskilte begrensningene og kravene som
er fastsatt i dette direktiv.
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43) Dette direktiv tar også hensyn til det faktum
at mange AIF-er, og særlig hedgefond, for
tiden benytter seg av en primærmegler. Dette
direktiv sikrer at AIF-er kan fortsette å
benytte seg av primærmeglers tjenester.
Ingen primærmegler bør imidlertid kunne
utpekes som depotmottaker med mindre den
funksjonelt og hierarkisk har skilt utførelsen
av depotmottakerfunksjonene fra oppgavene
som primærmegler, og de potensielle interes
sekonfliktene er tilstrekkelig påvist, håndtert
og opplyst om til AIF-ets investorer, ettersom
primærmeglere opptrer som motparter til
AIF-er og derfor ikke samtidig kan handle i
AIF-ets beste interesse, slik det kreves av en
depotmottaker. Depotmottakere bør kunne
delegere oppbevaringsoppgaver til en eller
flere primærmeglere eller andre tredjemenn.
Utover de delegerte oppbevaringsoppgavene
bør primærmeglere tillates å yte megler
tjenester til AIF-et. Disse meglertjenestene
bør ikke omfattes av delegeringsavtalen.
44) Depotmottakeren bør være ansvarlig for de
tapene som AIF-forvaltere, AIF-er og investo
rene måtte lide. Dette direktiv skiller mellom
tap av finansielle instrumenter som oppbeva
res i depot, og eventuelle andre tap. I tilfelle
av andre tap enn tap av finansielle instrumen
ter som oppbevares i depot, bør depotmotta
keren være ansvarlig i tilfelle av forsett eller
forsømmelse. Når depotmottakeren oppbeva
rer eiendeler i depot, og disse eiendelene går
tapt, bør depotmottakeren være ansvarlig
med mindre den kan bevise at tapet skyldes
en utenforliggende hendelse utenfor dens
rimelige kontroll hvis konsekvenser hadde
vært uunngåelige tross for alle rimelige
anstrengelser for å unngå dem. I den forbin
delse bør depotmottakeren for eksempel ikke
kunne påberope seg interne hendelser, som
bedrageri begått av en medarbeider, for å fra
skrive seg ansvar.
45) Når depotmottakeren har delegert oppbeva
ringsoppgaver, og de finansielle instrumen
tene som oppbevares i depot av tredjemann,
går tapt, bør depotmottakeren være ansvarlig.
Dersom depotmottakeren har uttrykkelig til
latelse til å fraskrive seg ansvar gjennom en
kontraktsmessig overføring av et slikt ansvar
til nevnte tredjemann i henhold til en skriftlig
avtale mellom depotmottakeren og AIF-et
eller AIF-forvalteren som handler på vegne av
AIF-et, der slik ansvarsfraskrivelse er objek
tivt begrunnet, og dersom tredjemann kan
holdes ansvarlig for tapet på grunnlag av en
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avtale mellom depotmottakeren og tredje
mann, bør depotmottakeren likevel kunne fra
skrive seg ansvar dersom denne kan bevise at
den har utøvd behørig sakkyndighet, omhu
og aktsomhet, og de særlige kravene til dele
geringen er oppfylt. Ved å innføre kravet om
kontraktsmessig overføring av ansvar til tred
jemann, tas det i dette direktiv sikte på å
knytte eksterne virkninger til en slik avtale og
gjøre tredjemann direkte ansvarlig overfor
AIF-et eller AIF-ets investorer for tapet av
finansielle instrumenter som oppbevares i
depot.
46) Når lovgivningen i en tredjestat krever at
visse finansielle instrumenter oppbevares i
depot hos en lokal enhet, og det ikke finnes
noen lokale enheter som oppfyller samtlige
krav til delegering av depotmottakerfunksjo
nene, bør depotmottakeren kunne fraskrive
seg ansvar under forutsetning av at det
berørte AIF-ets regler eller stiftelsesdoku
menter uttrykkelig tillater slik ansvarsfraskri
velse, at investorene forut for sin investering
er behørig opplyst om denne ansvarsfraskri
velsen og de omstendighetene som berettiger
den, at AIF-et, eller AIF-forvalteren på vegne
av AIF-et, har pålagt depotmottakeren å dele
gere oppbevaring av slike finansielle instru
menter til en lokal enhet, at det finnes en
skriftlig avtale mellom depotmottakeren og
AIF-et eller AIF-forvalteren som handler på
vegne av AIF-et, som uttrykkelig tillater slik
ansvarsfraskrivelse, og at det finnes en skrift
lig avtale mellom depotmottakeren og tredje
mann som uttrykkelig overfører depotmotta
kerens ansvar til nevnte tredjemann og gjør
det mulig for AIF-et, eller for AIF-forvalteren
som handler på vegne av AIF-et, å reise krav
mot denne tredjemann for tap av finansielle
instrumenter, eller for depotmottakeren å
reise et slikt krav på deres vegne.
47) Dette direktiv bør ikke berøre framtidige lov
givningsmessige tiltak med hensyn til depot
mottakeren i direktiv 2009/65/EF, ettersom
UCITS-fond og AIF-er er forskjellige både når
det gjelder investeringsstrategier og den
typen investorer de er beregnet på.
48) En AIF-forvalter bør for hvert AIF etablert i
Unionen som den forvalter, og for hvert AIF
den markedsfører i Unionen, gjøre en årsrap
port tilgjengelig for hvert regnskapsår senest
seks måneder etter regnskapsårets slutt i
samsvar med dette direktiv. Fristen på seks
måneder bør ikke berøre medlemsstatenes
rett til å innføre en kortere frist.

49) Ettersom en AIF-forvalter har mulighet til å
benytte finansiell giring og under visse forhold kan bidra til oppbygging av systemrisiko
eller uro på markedene, bør det stilles særlige
krav til AIF-forvaltere som benytter finansiell
giring. De opplysningene som er nødvendige
for å påvise, overvåke og reagere på disse risi
koene, har ikke vært samlet inn på en enhet
lig måte i Unionen og videreformidlet til alle
medlemsstater med sikte på å identifisere
potensielle kilder til risiko for stabiliteten på
finansmarkedene i Unionen. For å avhjelpe
den situasjonen bør det stilles særlige krav til
AIF-forvaltere som benytter finansiell giring i
vesentlig grad på AIF-nivå. Slike AIF-forval
tere bør pålegges å framlegge opplysninger
om samlet finansiell giring som benyttes,
finansiell giring som stammer fra lån av kon
tanter eller verdipapirer, og finansiell giring
som stammer fra posisjoner i derivater, gjen
bruk av eiendeler og de største kildene til
finansiell giring i deres AIF-er. De opplysnin
gene som samles inn av vedkommende
myndigheter, bør videreformidles til andre
myndigheter i Unionen, til ESMA og Den
europeiske komité for systemrisiko (ESRB)
opprettet ved europaparlaments- og rådsfor
ordning (EU) nr. 1092/2010 av 24. november
2010 om makrotilsyn med finanssystemet i
Den europeiske union og om opprettelse av et
europeisk råd for systemrisiko13 for å gjøre
det enklere å foreta en felles analyse av virk
ningene av den finansielle giringen for AIF-er
som forvaltes av AIF-forvaltere, på finans
systemet i Unionen, og treffe felles tiltak. Der
som ett eller flere AIF-er som forvaltes av en
AIF-forvalter, vil kunne utgjøre en viktig kilde
til motpartsrisiko for en kredittinstitusjon
eller en annen systemrelevant institusjon i
andre medlemsstater, bør slike opplysninger
også videreformidles til relevante myndig
heter.
50) For å sikre en hensiktsmessig vurdering av
de risikoene en AIF-forvalter påfører de AIF
ene den forvalter, ved å benytte finansiell
giring, bør AIF-forvalteren godtgjøre at
begrensningene på den finansielle giringen
for hvert AIF den forvalter, er fornuftige, og at
den til enhver tid overholder disse begrens
ningene. Når finanssystemets stabilitet og
integritet kan være truet, bør vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat
kunne innføre begrensninger på nivået av
13
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52)

53)

54)
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finansiell giring som en AIF-forvalter kan
benytte i de AIF-ene den forvalter. ESMA og
ESRB bør underrettes om alle tiltak som tref
fes i den forbindelse.
Det anses også som nødvendig å tillate
ESMA, etter å ha tatt hensyn til ESRBs råd, å
avgjøre hvorvidt den finansielle giringen som
en AIF-forvalter eller en gruppe AIF-forvaltere
benytter, utgjør en vesentlig risiko for finans
systemets stabilitet og integritet, og å gi råd
til vedkommende myndigheter med nærmere
angivelse av korrigerende tiltak som skal tref
fes.
Det er nødvendig å sikre at vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat, de
selskapene som de AIF-ene som forvaltes av
en AIF-forvalter, utøver kontroll over, og
arbeidstakerne i slike selskaper mottar de
opplysningene som er nødvendige for at disse
selskapene skal kunne vurdere hvordan
denne kontrollen vil påvirke deres situasjon.
Når AIF-forvaltere forvalter AIF-er som utø
ver kontroll over en utsteder hvis aksjer er
opptatt til notering på et regulert marked, bør
opplysningene generelt framlegges i samsvar
med europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/
25/EF av 21. april 2004 om overtakelsestil
bud14 og europaparlaments- og rådsdirektiv
2004/109/EF av 15. desember 2004 om har
monisering av innsynskrav med hensyn til
opplysninger om utstedere av verdipapirer
som er opptatt til notering på et regulert mar
ked15. Særlige krav bør gjelde AIF-forvaltere
som forvalter AIF-er som utøver kontroll over
et unotert selskap. For å sikre gjennomsiktig
het i forbindelse med det kontrollerte selska
pet bør det innføres mer omfattende krav til
gjennomsiktighet, opplysning og rapporte
ring. Videre bør det berørte AIF-ets årsrap
porter suppleres med hensyn til det kontrol
lerte selskapet, eller slike tilleggsopplysnin
ger bør tas med i det kontrollerte selskapets
årsrapport. Slike opplysninger bør gjøres til
gjengelige for arbeidstakerrepresentantene
eller, dersom slike ikke finnes, for arbeids
takerne selv, og for investorene i det berørte
AIF-et.
Særlige opplysningsplikter overfor arbeids
takerne i bestemte selskaper får anvendelse
dersom AIF-ene oppnår kontroll over slike
selskaper i samsvar med dette direktiv. I de
fleste tilfeller har imidlertid AIF-forvalteren
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ikke kontroll over AIF-et med mindre det er
et internt forvaltet AIF. Dessuten er det, i
samsvar med selskapsrettens generelle prin
sipper, ikke noen direkte forbindelse mellom
aksjeeierne og arbeidstakerrepresentantene
eller, dersom slike ikke finnes, arbeidsta
kerne selv. Av disse grunnene kan en aksje
eier eller dens forvalter, dvs. AIF-et og AIF
forvalteren, i henhold til dette direktiv ikke
pålegges noen direkte opplysningsplikt overfor arbeidstakerrepresentantene eller, der
som slike ikke finnes, arbeidstakerne selv.
Når det gjelder opplysningsplikten overfor
slike
arbeidstakerrepresentanter,
eller
arbeidstakerne selv dersom slike represen
tanter ikke finnes, bør dette direktiv fastsette
en forpliktelse for den berørte AIF-forvalteren
til å gjøre sitt ytterste for å sikre at styret i det
berørte selskapet framlegger relevante opp
lysninger for arbeidstakerrepresentantene
eller, dersom slike ikke finnes, arbeids
takerne selv.
55) Kommisjonen oppfordres til å undersøke
behovet og mulighetene for å endre opplys
ningsplikten og opplysningskravene fastsatt i
dette direktiv, som får anvendelse i forbin
delse med kontroll over unoterte selskaper
eller utstedere generelt, uansett type investor.
56) Når en AIF-forvalter forvalter ett eller flere
AIF-er som oppnår kontroll over et unotert
selskap, skal AIF-forvalteren gi vedkom
mende myndigheter i sin hjemstat opplysnin
ger om hvordan ervervet er finansiert. Denne
plikten til å opplyse om finansiering bør også
gjelde når en AIF-forvalter forvalter AIF-er
som oppnår kontroll over en utsteder av
aksjer som er opptatt til notering på et regu
lert marked.
57) Når en AIF-forvalter forvalter ett eller flere
AIF-er som oppnår kontroll over et unotert
selskap eller en utsteder, bør denne AIF-for
valteren i en periode på 24 måneder etter at
AIF-et har fått kontrollen over selskapet, for
det første ikke tillates å lette, støtte eller gi
instrukser om utdeling, kapitalnedsettelse,
innløsning av aksjer og/eller kjøp av egne
aksjer i samsvar med dette direktiv og, for det
andre, i den grad AIF-forvalteren har rett til å
stemme på vegne av AIF-ene på møtene i sel
skapets styrende organer, ikke stemme for
utdeling, kapitalnedsettelse, innløsning av
aksjer og/eller kjøp av egne aksjer i samsvar
med dette direktiv og, for det tredje, under
alle omstendigheter gjøre sitt ytterste for å
hindre utdeling, kapitalnedsettelse, innløs
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ning av aksjer og/eller kjøp av egne aksjer i
samsvar med dette direktiv. Når dette direktiv
innarbeides i nasjonal lovgivning, bør med
lemsstatene ta hensyn til reguleringsformålet
med bestemmelsene i kapittel V avsnitt 2 i
dette direktiv og i den forbindelse ta behørig
hensyn til behovet for like konkurransevilkår
mellom AIF-er etablert i Unionen og AIF-er
etablert i en tredjestat når de oppnår kontroll
over selskaper som er etablert i Unionen.
58) Et generelt unntak fra meldings- og opplys
ningskravene og de særlige vernetiltakene
mot tømming av selskaper for eiendeler i til
felle av kontroll over et unotert selskap eller
en utsteder, bør gjelde for kontroll over små
og mellomstore bedrifter og over spesialfore
tak (SPV) hvis formål er å erverve, besitte
eller forvalte fast eiendom. Disse kravene har
heller ikke til formål å offentliggjøre forret
ningshemmeligheter som ville sette AIF-for
valteren i en ugunstig situasjon i forhold til
potensielle konkurrenter som statlige fond
eller konkurrenter som måtte ønske å utkon
kurrere målselskapet ved å utnytte opplysnin
gene til egen fordel. Derfor bør meldings- og
opplysningsplikten gjelde med forbehold for
de vilkårene og begrensningene med hensyn
til fortrolige opplysninger som er omhandlet i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/14/
EF av 11. mars 2002 om fastsettelse av en
generell ramme for informasjon til og konsul
tasjon med arbeidstakere i Det europeiske fel
lesskap16, og uten at dette berører direktiv
2004/25/EF og 2004/109/EF. Dette inne
bærer at medlemsstatene, innenfor rammen
av begrensningene og vilkårene fastsatt i
nasjonal lovgivning, bør fastsette at arbeids
takerrepresentantene, samt enhver som
bistår disse, ikke har rett til å videreformidle
opplysninger som berører selskapets rettmes
sige interesser, og som uttrykkelig er gitt
dem i fortrolighet, til arbeidstakere eller tred
jemann. Medlemsstatene bør imidlertid
kunne gi arbeidstakerrepresentantene og
enhver som bistår dem, tillatelse til å videre
formidle fortrolige opplysninger til arbeids
takere og tredjemenn som er underlagt taus
hetsplikt. Medlemsstatene bør fastsette at de
berørte AIF-forvalterne ikke bør anmode sty
ret om å videreformidle opplysninger til
arbeidstakerrepresentantene eller, dersom
slike ikke finnes, arbeidstakerne selv, når
disse opplysningene er av en slik art at de i
16

EFT L 80 av 23.3.2002, s. 29.

59)

60)

61)

62)

17

henhold til objektive kriterier ville være alvor
lig hinder for driften av eller skade selskapet.
Meldingskravene og opplysningsplikten og
de særlige vernetiltakene mot tømming av
selskaper for eiendeler bør videre få anven
delse med forbehold for strengere regler som
medlemsstatene måtte vedta.
Dette direktiv fastsetter også de vilkårene
som AIF-forvaltere etablert i Unionen omfat
tes av, når de markedsfører andeler eller
aksjer i AIF-er etablert i Unionen til profesjo
nelle investorer i Unionen. AIF-forvaltere eta
blert i Unionen bør tillates å drive slik mar
kedsføring bare dersom AIF-forvalteren overholder dette direktiv og markedsføringen
skjer med et markedsføringspass, uten at
dette berører AIF-forvalternes markedsføring
av AIF-er som ligger under terskelverdiene
fastsatt i dette direktiv. Medlemsstatene bør
kunne tillate at AIF-forvaltere markedsfører
AIF-er som faller under disse terskelverdiene,
i samsvar med nasjonale bestemmelser.
Andeler eller aksjer i et AIF bør kunne bli
notert på et regulert marked i Unionen eller
tilbys eller plasseres av tredjemenn som
handler på vegne av AIF-forvalteren i en gitt
medlemsstat, bare dersom AIF-forvalteren
som forvalter AIF-et, selv har adgang til å
markedsføre andelene eller aksjene i AIF-et i
denne medlemsstaten. Dessuten kan annen
nasjonal lovgivning og unionsretten, som
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/
EF av 4. november 2003 om det prospekt som
skal offentliggjøres når verdipapirer legges ut
til offentlig tegning eller opptas til notering17
og direktiv 2004/39/EF, også inneholde
bestemmelser om distribusjonen av AIF-er til
investorer i Unionen.
Mange AIF-forvaltere etablert i Unionen for
valter for tiden AIF-er etablert i en tredjestat.
Det er hensiktsmessig å tillate AIF-forvaltere
med tillatelse etablert i Unionen å forvalte
AIF-er etablert i en tredjestat som ikke mar
kedsføres i Unionen, uten å pålegge dem de
strenge depotmottakerkravene og kravene til
årsrapport som er fastsatt i dette direktiv,
ettersom disse kravene er tatt med for å verne
investorer i Unionen.
Etter ikrafttredelsen av en delegert rettsakt
vedtatt av Kommisjonen i denne forbindelse,
som i prinsippet, idet det tas hensyn til
ESMAs råd, skal inntreffe to år etter fristen
for innarbeiding av dette direktiv, bør AIF-for
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valtere med tillatelse etablert i Unionen som
har til hensikt å markedsføre AIF-er etablert i
en tredjestat til profesjonelle investorer i sin
hjemstat og/eller i andre medlemsstater, tilla
tes å gjøre dette med et markedsføringspass
under forutsetning av at de overholder dette
direktiv. Denne retten bør være underlagt en
framgangsmåte for melding og vilkårene
knyttet til tredjestaten for AIF-et etablert i en
tredjestat.
63) I en overgangsperiode som i prinsippet, idet
det tas hensyn til ESMAs råd, avsluttes gjen
nom en delegert rettsakt tre år etter innførin
gen av markedsføringspasset for AIF-forval
tere etablert i en tredjestat, bør AIF-forvaltere
etablert i Unionen som har til hensikt å mar
kedsføre AIF-er etablert i en tredjestat i visse
medlemsstater, men uten et markedsførings
pass, også kunne få tillatelse til å gjøre dette
av de berørte medlemsstatene, men bare der
som de overholder dette direktiv med unntak
av depotmottakerkravene. Slike AIF-forval
tere etablert i Unionen bør imidlertid sikre at
en eller flere enheter utpekes til å utføre
depotmottakerens oppgaver. Videre bør det
med henblikk på overvåking av systemrisiko
foreligge passende samarbeidsordninger som
er i tråd med internasjonale standarder, mel
lom vedkommende myndigheter i AIF-forval
terens hjemstat og tilsynsmyndighetene i den
tredjestat der AIF-et er etablert, for å sikre en
effektiv utveksling av opplysninger som gjør
det mulig for vedkommende myndigheter i
AIF-forvalterens hjemstat å utføre oppgavene
sine i samsvar med dette direktiv. Samar
beidsordningene bør ikke brukes som et hin
der for markedsføring av AIF-er etablert i en
tredjestat i en medlemsstat. Den tredjestat
der AIF-et er etablert, bør dessuten ikke være
oppført som et ikke-samarbeidsvillig land og
territorium av Den internasjonale innsats
gruppen for finansielle tiltak til bekjempelse
av hvitvasking av penger og finansiering av
terrorisme (FATF).
64) Etter ikrafttredelsen av en delegert rettsakt
vedtatt av Kommisjonen i denne forbindelse,
som i prinsippet, idet det tas hensyn til
ESMAs råd, skal inntreffe to år etter fristen
for innarbeiding av dette direktiv, bør et
grunnleggende prinsipp i dette direktiv være
at en AIF-forvalter etablert i en tredjestat skal
kunne dra fordel av de rettighetene som føl
ger av dette direktiv, som å markedsføre
andeler eller aksjer i AIF-er i hele Unionen
med et markedsføringspass, under forutset

ning av at den overholder dette direktiv. Dette
bør sikre like konkurransevilkår for AIF-for
valtere etablert i Unionen og AIF-forvaltere
etablert i en tredjestat. Dette direktiv fastset
ter derfor at AIF-forvaltere etablert i en tred
jestat kan gis tillatelse i henhold til dette
direktiv, som vil få anvendelse etter ikrafttre
delsen av den delegerte rettsakten vedtatt av
Kommisjonen i denne forbindelse. For å sikre
at slik overholdelse håndheves, bør medlems
statenes vedkommende myndigheter hånd
heve overholdelsen av dette direktiv. For
slike AIF-forvaltere etablert i en tredjestat bør
vedkommende tilsynsmyndigheter være ved
kommende myndigheter i referansemedlems
staten, som definert i dette direktiv.
65) Når en AIF-forvalter etablert i en tredjestat
har til hensikt å forvalte AIF-er etablert i Unio
nen og/eller markedsføre AIF-er i Unionen
med et markedsføringspass, bør den derfor
også pålegges å overholde dette direktiv, slik
at den omfattes av de samme forpliktelsene
som AIF-forvaltere etablert i Unionen. Under
ekstraordinære omstendigheter, dersom og i
den grad overholdelse av en bestemmelse i
dette direktiv er uforenlig med overholdelse
av lovgivningen som AIF-forvaltere etablert i
en tredjestat eller AIF-et etablert i en tred
jestat som markedsføres i Unionen, er under
lagt, bør AIF-forvalteren etablert i en tred
jestat kunne unntas fra plikten til å overholde
den berørte bestemmelsen i dette direktiv
dersom den kan godtgjøre at det er umulig å
forene overholdelse av en bestemmelse i
dette direktiv med overholdelse av en obliga
torisk bestemmelse i den lovgivningen som
AIF-forvalteren etablert i en tredjestat eller
AIF-et etablert i en tredjestat som markeds
føres i Unionen, er underlagt, at den lovgiv
ningen som AIF-forvalteren etablert i en tred
jestat eller AIF-et etablert i en tredjestat er
underlagt, inneholder en tilsvarende regel
som har samme reguleringsformål og gir
samme vernenivå for investorene i det
berørte AIF-et, og at AIF-forvalteren etablert i
en tredjestat eller AIF-et etablert i en tred
jestat overholder den tilsvarende regelen.
66) En AIF-forvalter etablert i en tredjestat som
har til hensikt å forvalte AIF-er etablert i Uni
onen og/eller markedsføre AIF-er i Unionen
med et markedsføringspass, bør dessuten
omfattes av en særlig framgangsmåte for tilla
telse, og visse særlige krav med hensyn til
tredjestaten der AIF-forvalteren og/eller AIFet er etablert, bør oppfylles.
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67) ESMA bør gi råd om fastsettelse av referanse
medlemsstat og, der det er relevant, om unn
tak i tilfelle av uforenlighet med en tilsva
rende regel. Særlige krav til utveksling av
opplysninger mellom vedkommende myndig
heter i referansemedlemsstaten og vedkom
mende myndigheter i AIF-forvalterens verts
stat bør gjelde. Meklingsframgangsmåten
fastsatt i artikkel 19 i forordning (EU) nr.
1095/2010 bør dessuten få anvendelse der
som
medlemsstatenes
vedkommende
myndigheter er uenige om hvordan referan
semedlemsstaten skal bestemmes, anvendel
sen av unntaket i tilfelle av uforenlighet mel
lom overholdelse av dette direktiv og overhol
delse av tilsvarende regler i en tredjestat, og
vurderingen av hvorvidt de særlige kravene
med hensyn til tredjestaten der AIF-forvalte
ren og/eller AIF-et er etablert, er oppfylt.
68) ESMA bør hvert år gjennomføre en fagfelle
vurdering av vedkommende myndigheters til
synsvirksomhet når det gjelder tillatelse til og
tilsyn med AIF-forvaltere etablert i en tred
jestat, med sikte på å styrke det innbyrdes
samsvaret mellom tilsynsresultater, i samsvar
med artikkel 30 i forordning (EU) nr. 1095/
2010.
69) I en overgangsperiode som i prinsippet, idet
det tas hensyn til ESMAs råd, avsluttes gjen
nom en delegert rettsakt tre år etter innførin
gen av markedsføringspasset for AIF-forval
tere etablert i en tredjestat, bør en AIF-forval
ter etablert i en tredjestat som har til hensikt å
markedsføre AIF-er bare i visse medlemssta
ter og uten et slikt markedsføringspass, også
kunne tillates å gjøre dette av de berørte med
lemsstatene, men bare dersom visse minste
vilkår er oppfylt. Disse AIF-forvalterne eta
blert i en tredjestat bør i det minste omfattes
av regler som tilsvarer dem som gjelder for
AIF-forvaltere etablert i Unionen som forval
ter AIF-er etablert i Unionen med hensyn til
opplysninger til investorer. For å lette overvå
kingen av systemrisiko bør disse AIF-forval
terne etablert i en tredjestat også omfattes av
rapporteringsplikter overfor vedkommende
myndigheter i de medlemsstatene der AIF-er
markedsføres. Slike AIF-forvaltere bør derfor
overholde gjennomsiktighetskravene i dette
direktiv og forpliktelsene for AIF-forvaltere
som forvalter AIF-er som oppnår kontroll over
unoterte selskaper og utstedere. Dessuten
bør det med henblikk på overvåking av sys
temrisiko foreligge passende samarbeidsord
ninger som er i tråd med internasjonale stan

darder, mellom vedkommende myndigheter i
medlemsstatene der AIF-ene markedsføres,
eventuelt vedkommende myndigheter for de
berørte AIF-ene etablert i Unionen og tilsyns
myndighetene i tredjestaten der AIF-forvalte
ren etablert i en tredjestat, er etablert, og
eventuelt tilsynsmyndighetene i den tred
jestaten der AIF-et etablert i en tredjestat er
etablert, for å sikre en effektiv utveksling av
opplysninger som gjør det mulig for vedkom
mende myndigheter i de aktuelle medlems
statene å utføre sine oppgaver i samsvar med
dette direktiv. Samarbeidsordningene bør
ikke brukes til å hindre markedsføring av
tredjestatsfond i en medlemsstat. Endelig bør
den tredjestat der AIF-forvalteren eller AIF-et
etablert i en tredjestat er etablert, ikke være
oppført som et ikke-samarbeidsvillig land og
territorium av FATF.
70) Dette direktiv bør ikke berøre den nåværende
situasjonen der en profesjonell investor som
er etablert i Unionen, på eget initiativ kan
investere i AIF-er, uansett hvor AIF-forvalte
ren og/eller AIF-et er etablert.
71) Medlemsstatene bør kunne tillate markeds
føring av alle eller visse typer AIF-er som for
valtes av AIF-forvaltere, til ikke-profesjonelle
investorer på deres eget territorium. Dersom
en medlemsstat tillater markedsføring av
visse typer AIF-er, bør medlemsstaten fra til
felle til tilfelle vurdere om et bestemt AIF skal
betraktes som en type AIF som kan markeds
føres til ikke-profesjonelle investorer på eget
territorium. Uten at det berører anvendelsen
av andre rettsakter i unionsretten, bør med
lemsstatene i slike tilfeller som en forutset
ning for markedsføring til ikke-profesjonelle
investorer kunne innføre strengere krav til
AIF-er og AIF-forvaltere enn dem som gjelder
for AIF-er som markedsføres til profesjonelle
investorer på eget territorium, uavhengig av
om slike AIF-er markedsføres innenfor et
lands grenser eller over landegrensene. Der
som en medlemsstat tillater at AIF-er mar
kedsføres til ikke-profesjonelle investorer på
eget territorium, bør denne muligheten
kunne utnyttes uansett i hvilken medlemsstat
AIF-forvalteren som forvalter AIF-ene, er eta
blert, og medlemsstatene bør ikke innføre
strengere eller ytterligere krav til AIF-er eta
blert i Unionen som er etablert i en annen
medlemsstat og markedsføres over lande
grensene, enn til AIF-er som markedsføres
innenlands. Dessuten bør AIF-forvaltere, ver
dipapirforetak med tillatelse i henhold til
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72)

73)

74)

75)

direktiv 2006/48/EF, og kredittinstitusjoner
med tillatelse i henhold til direktiv 2006/48/
EF, som yter investeringstjenester til ikke
profesjonelle kunder, ta hensyn til eventuelle
ytterligere krav når de vurderer hvorvidt et
bestemt AIF er egnet for en individuell ikke
profesjonell kunde, eller hvorvidt det er et
komplekst eller ikke-komplekst finansielt
instrument.
Det er nødvendig å presisere hvilken myndig
het og hvilke oppgaver som gis vedkom
mende myndigheter som er ansvarlige for å
gjennomføre dette direktiv, og styrke ordnin
gene som er nødvendige for å sikre effektivt
grensekryssende tilsynssamarbeid. Under
visse omstendigheter bør vedkommende
myndigheter i en AIF-forvalters vertsstat
kunne treffe direkte tiltak for å føre tilsyn med
overholdelsen av de bestemmelsene de har
ansvar for. For andre bestemmelser bør verts
statens vedkommende myndigheter under
visse omstendigheter kunne kreve at hjemsta
tens vedkommende myndigheter treffer til
tak, og gripe inn dersom slike tiltak ikke tref
fes.
Dette direktiv fastsetter en generell samord
nende rolle for ESMA samt muligheten for
bindende meklingsframgangsmåter under
ledelse av ESMA for å løse tvister mellom
vedkommende myndigheter.
ESMA bør utarbeide utkast til tekniske regu
leringsstandarder om innholdet i samarbeids
ordningene som må inngås av hjemstaten
eller av AIF-forvalterens referansemedlems
stat og de berørte tilsynsmyndighetene i tred
jestaten, samt om framgangsmåtene for
utveksling av opplysninger. Utkastet til tek
niske reguleringsstandarder bør sikre at alle
nødvendige opplysninger i henhold til disse
samarbeidsordningene framlegges for ved
kommende myndigheter i både hjemstaten
og vertsstaten, slik at de kan utøve sin tilsyns
og granskingsmyndighet i henhold til dette
direktiv. ESMAs rolle bør også være å tilrette
legge forhandlingene om og inngåelsen av
samarbeidsordningene. Denne tilretteleg
gingsrollen bør for eksempel kunne innebære
at ESMA innfører et standardformat for slike
samarbeidsordninger.
Medlemsstatene bør fastsette regler for de
sanksjonene som får anvendelse ved overtre
delse av dette direktiv, og sikre at de blir gjen
nomført. Sanksjonene skal være virknings
fulle, stå i forhold til overtredelsen og virke
avskrekkende.

76) Dette direktiv er forenlig med de grunnleg
gende rettigheter og de prinsipper som er
anerkjent særlig i TEUV og i Den europeiske
unions pakt om grunnleggende rettigheter
(heretter kalt «pakten»), særlig retten til vern
av personopplysninger som anerkjennes i
artikkel 16 i TEUV og i artikkel 8 i pakten.
Enhver utveksling eller overføring av opplys
ninger fra vedkommende myndigheter bør
skje i samsvar med reglene for overføring av
personopplysninger fastsatt i europaparla
ments- og rådsdirektiv 95/46/EF om vern av
fysiske personer i forbindelse med behand
ling av personopplysninger og om fri utveks
ling av slike opplysninger18. Enhver utveks
ling eller overføring av opplysninger fra
ESMA bør være i samsvar med reglene for
overføring av personopplysninger fastsatt i
europaparlaments- og rådsforordning (EF)
nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om person
vern i forbindelse med behandling av person
opplysninger i Fellesskapets institusjoner og
organer og om fri utveksling av slike opplys
ninger19, som fullt ut får anvendelse på
behandlingen av personopplysninger med
henblikk på dette direktiv.
77) For å sikre ensartede vilkår for gjennomførin
gen av dette direktiv bør Kommisjonen gis
gjennomføringsmyndighet. Denne myndig
het bør utøves i samsvar med europaparla
ments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011
av 16. februar 2011 om fastsettelse av all
menne regler og prinsipper for medlemsstate
nes kontroll med Kommisjonens utøvelse av
sin gjennomføringsmyndighet20.
78) Kommisjonen bør gis myndighet til å vedta
delegerte rettsakter i samsvar med artikkel
290 i traktaten om Den europeiske unions
virkemåte, der det er uttrykkelig fastsatt i
dette direktiv. Kommisjonen bør særlig gis
myndighet til å vedta delegerte rettsakter for
å spesifisere metodene for finansiell giring
som definert i dette direktiv, herunder even
tuelle finansielle og/eller juridiske strukturer
som omfatter tredjemenn som kontrolleres av
det berørte AIF-et, der disse strukturene spe
sifikt er opprettet for direkte eller indirekte å
sikre finansiell giring på AIF-nivå. Når det
gjelder aktive eierfond og risikokapitalfond,
innebærer dette særlig at det ikke er ment å
inkludere finansiell giring på porteføljesel
18
19
20
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skapsnivå når det vises til slike finansielle
eller juridiske strukturer.
79) Delegerte rettsakter bør også vedtas for å
spesifisere hvordan terskelverdien for den
forenklede ordningen skal beregnes og hvor
dan AIF-forvaltere hvis forvaltede eiendeler,
herunder eiendeler overtatt gjennom bruk av
finansiell giring, i ett og samme kalenderår
iblant ligger over og/eller under den rele
vante terskelverdien, skal behandles, for å
spesifisere forpliktelsen til å registrere seg for
AIF-forvaltere som ligger under terskelverdi
ene, og til å framlegge opplysninger for effek
tiv overvåking av systemrisikoer, samt forplik
telsen slike AIF-forvaltere har til å underrette
de berørte vedkommende myndigheter når
de ikke lenger oppfyller vilkårene for anven
delse av den forenklede ordningen.
80) Delegerte rettsakter bør også vedtas for å pre
sisere metodene for finansiell giring, herunder
finansielle og/eller juridiske strukturer som
omfatter tredjemenn som kontrolleres av det
berørte AIF-et, og hvordan den finansielle
giringen skal beregnes, for å spesifisere de risi
koene tilleggskapitalen eller yrkesansvarsfor
sikringen må dekke, vilkårene for å avgjøre
hensiktsmessigheten av tilleggskapital eller en
yrkesansvarsforsikrings dekning, samt på hvil
ken måte det skal besluttes å foreta løpende
justeringer av tilleggskapitalen eller av yrkes
ansvarsforsikringens dekning. Delegerte retts
akter bør også vedtas for å spesifisere kriteri
ene som vedkommende myndigheter skal
bruke for å vurdere om AIF-forvaltere oppfyller
sine forpliktelser med hensyn til forretnings
førsel, sin forpliktelse til best mulig å ivareta
interessene til de AIF-ene de forvalter, eller til
investorene i disse AIF-ene, og sikre marke
dets integritet, til å ha og gjøre effektiv bruk av
de ressursene og framgangsmåtene som er
nødvendige for å kunne utøve forretningsvirk
somheten på en god måte, til å treffe alle rime
lige tiltak for å unngå interessekonflikter og til,
når slike konflikter ikke kan unngås, å påvise,
håndtere og overvåke og, der det er relevant,
opplyse om disse interessekonfliktene for å
hindre at de påvirker AIF-enes og deres inves
torers interesser negativt, og til å sikre at de
AIF-ene de forvalter, behandles rettferdig, til å
overholde alle lovfestede krav som gjelder for
retningsførselen, slik at de best mulig ivaretar
interessene til de AIF-ene de forvalter, eller til
investorene i disse AIF-ene og sikrer marke
dets integritet, og til å behandle alle investo
rene i disse AIF-ene rettferdig.

81) Videre bør delegerte rettsakter vedtas for å
spesifisere hvilke typer interessekonflikter
AIF-forvaltere må påvise, og de rimelige tilta
kene som AIF-forvaltere forventes å treffe når
det gjelder strukturer og organisatoriske og
administrative framgangsmåter for å påvise,
hindre, håndtere, overvåke og opplyse om
interessekonflikter. Delegerte rettsakter bør
også vedtas for å spesifisere hvilke risiko
håndteringsfunksjoner som skal anvendes,
hvor ofte risikohåndteringssystemet bør gjen
nomgås, hvordan risikohåndteringsfunksjo
nen bør holdes funksjonsmessig og hierar
kisk atskilt fra driftsenhetene, herunder
porteføljeforvaltningsfunksjonen, de særlige
beskyttelsestiltakene mot interessekonflikter
samt hvilke risikohåndteringskrav AIF-forval
terne skal anvende. Delegerte rettsakter bør
også vedtas for å spesifisere de systemene og
framgangsmåtene for likviditetsstyring som
AIF-forvaltere bør anvende, og innretningen
av investeringsstrategi, likviditetsprofil og
innløsningspolitikk. Delegerte rettsakter bør
også vedtas for å spesifisere de kravene som
initiativtakere, organisatorer eller opprinne
lige långivere av verdipapiriseringsinstrumen
ter må oppfylle for at AIF-forvaltere skal tilla
tes å investere i slike instrumenter utstedt
etter 1. januar 2011.
82) Delegerte rettsakter bør også vedtas for å
spesifisere kravene som AIF-forvaltere må
overholde når de investerer i slike verdipapir
iseringsinstrumenter, for å spesifisere forvalt
nings- og regnskapspraksis, kontroll- og sik
kerhetsordninger for elektronisk databehand
ling samt tilfredsstillende internkontrollord
ninger, for å spesifisere framgangsmåter for
korrekt verdsetting av eiendeler og bereg
ning av netto andelsverdi per andel eller aksje
i AIF-et, de faglige garantiene som den
eksterne sakkyndige innenfor verdsetting må
kunne gi, og hvor ofte åpne AIF-er bør
verdsettes.
83) Delegerte rettsakter bør også vedtas for å
spesifisere vilkårene for at delegeringen av
AIF-forvalternes funksjoner kan godkjennes,
og på hvilke vilkår en AIF-forvalter har dele
gert sine funksjoner i en slik grad at den er
blitt et postkasseselskap og ikke lenger kan
betraktes som forvalter av AIF-et, for, når det
gjelder depotmottakere, å spesifisere kriteri
ene for å vurdere om reguleringen og tilsynet
i de tredjestatene der depotmottakerne er eta
blert, har samme virkning som unionsretten
og håndheves effektivt, hvilke opplysninger
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som skal inngå i standardavtalen, vilkårene
for å utføre depotmottakerfunksjonene, herunder typen finansielle instrumenter som bør
omfattes av depotmottakerens oppbevarings
oppgaver, på hvilke vilkår depotmottakeren
kan utføre sine oppbevaringsoppgaver med
hensyn til finansielle instrumenter som er
registrert hos en sentral depotmottaker, og på
hvilke vilkår depotmottakeren bør oppbevare
finansielle instrumenter som er utstedt per
sonlig og registrert hos en utsteder eller et
registreringskontor, depotmottakerens for
pliktelse til å vise behørig aktsomhet, forplik
telsen til å holde eiendeler atskilt, på hvilke
vilkår og under hvilke omstendigheter finan
sielle instrumenter som oppbevares i depot,
bør anses som tapt, hva som skal forstås med
eksterne hendelser utenfor rimelig kontroll
hvis konsekvenser hadde vært uunngåelige
tross alle rimelige anstrengelser for å unngå
dem, samt på hvilke vilkår og under hvilke
omstendigheter det finnes en objektiv grunn
til å avtale ansvarsfraskrivelse. Delegerte
rettsakter bør også vedtas for å spesifisere
innholdet i og formatet for årsrapporten som
AIF-forvaltere skal gjøre tilgjengelig for hvert
AIF de forvalter, og for å spesifisere AIF-for
valteres opplysningsplikt overfor investorer
og rapporteringskrav overfor vedkommende
myndigheter samt hyppigheten av disse.
84) Delegerte rettsakter bør også vedtas for å
spesifisere når finansiell giring anses for å
være benyttet i vesentlig grad, og de prinsip
pene vedkommende myndigheter bør
anvende når de overveier å pålegge begrens
ninger på den finansielle giringen en AIF-for
valter kan benytte. Delegerte rettsakter bør
også vedtas for å spesifisere samarbeidsav
talene for AIF-forvaltere etablert i en tred
jestat og/eller AIF-er etablert i en tredjestat
for å utforme en felles ramme som kan lette
inngåelsen av slike samarbeidsavtaler med
tredjestater. Delegerte rettsakter bør også
vedtas for å spesifisere innholdet i utvekslin
gen av opplysninger med hensyn til AIF-for
valtere mellom vedkommende myndigheter
samt framleggingen av visse opplysninger for
ESMA.
85) Avhengig av ESMAs råd i denne forbindelse
og kriteriene fastsatt i dette direktiv, bør en
delegert rettsakt også vedtas med sikte på å
utvide markedsføringspasset til å omfatte
AIF-forvaltere etablert i Unionen som mar
kedsfører i Unionen AIF-er etablert i en tred
jestat, og til AIF-forvaltere etablert i en tred

86)

87)

88)

89)

jestat som forvalter og/eller markedsfører
AIF-er i Unionen, og en annen delegert retts
akt bør vedtas for å avslutte anvendelsen av
nasjonale ordninger for private plasseringer i
denne forbindelse.
Europaparlamentet og Rådet bør kunne gjøre
innsigelse mot en delegert rettsakt innen en
frist på tre måneder fra den dag underretnin
gen ble gitt. På Europaparlamentets eller
Rådets initiativ bør denne fristen kunne for
lenges med tre måneder når det gjelder vik
tige problemområder. Europaparlamentet og
Rådet bør også ha mulighet til å underrette de
øvrige institusjonene om at de ikke har til
hensikt å gjøre innsigelse. En slik tidlig god
kjenning av delegerte rettsakter er særlig vik
tig når frister skal overholdes, for eksempel
slik at medlemsstatene, der det er relevant,
kan innarbeide delegerte rettsakter innen inn
arbeidingsfristen fastsatt i dette direktiv.
I erklæringen til artikkel 290 i traktaten om
Den europeiske unions virkemåte (TEUV),
som er vedlegg til sluttakten fra regjerings
konferansen som vedtok Lisboa-traktaten, tok
konferansen til etterretning at Kommisjonen i
samsvar med sin faste praksis har til hensikt å
fortsette å rådspørre sakkyndige som utpekes
av medlemsstatene, når den utarbeider utkast
til delegerte rettsakter på området finansielle
tjenester.
To år etter fristen for innarbeiding av dette
direktiv bør ESMA avgi en uttalelse om hvor
dan markedsføringspasset, som på det tids
punktet er trådt i kraft, virker, og om hvordan
de nasjonale ordningene for private plasserin
ger virker. ESMA bør også gi råd om utvidel
sen av markedsføringspasset til å omfatte
AIF-forvaltere etablert i Unionen som mar
kedsfører i Unionen AIF-er etablert i en tred
jestat, samt AIF-forvaltere etablert i en tred
jestat som forvalter og/eller markedsfører
AIF-er i Unionen. Kommisjonen bør vedta en
delegert rettsakt innen en frist på tre måneder
etter mottak av ESMAs uttalelse og råd, sam
tidig som den tar hensyn til kriteriene i og
målene for dette direktiv, blant annet når det
gjelder det indre marked, investorvern og
effektiv overvåking av systemrisiko, og spesi
fisere når reglene for utvidelse av markeds
føringspasset som fastsatt i dette direktiv, bør
få anvendelse i alle medlemsstater.
På toppmøtet i London i april 2009 ble G20
lederne enige om at hedgefond eller deres
forvaltere bør registreres og pålegges å fram
legge hensiktsmessige opplysninger for til
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synsmyndigheter og reguleringsmyndig
heter fortløpende. De bør underlegges tilsyn
for å sikre at de har hensiktsmessig risiko
håndtering. I juni 2010 bekreftet G20-lederne
i Toronto sin forpliktelse og forpliktet seg
også til å framskynde gjennomføringen av
strenge tiltak for å bedre hedgefonds gjen
nomsiktighet og tilsynet med dem internasjo
nalt på en konsekvent og ikke-diskrimine
rende måte. For å støtte G20-målene offentlig
gjorde Den internasjonale organisasjon for til
synsmyndigheter på verdipapirområdet i juni
2009 prinsipper på høyt nivå for tilsyn med
hedgefond for å styre utviklingen av et inter
nasjonalt ensartet regelverk på dette området.
16. september 2010 ble Det europeiske råd
enig om at det er nødvendig at EU fremmer
sine interesser og verdier på en mer bestemt
måte og i en ånd av gjensidighet og felles
nytte innenfor rammen av Unionens forbin
delser med tredjestater, og treffer tiltak blant
annet for å sikre bedre markedsadgang for
europeiske foretak og utdype samarbeidet på
reguleringsområdet med viktige handelspart
nere. Kommisjonen vil arbeide for å sikre at
disse forpliktelsene gjennomføres på tilsva
rende måte av Unionens internasjonale part
nere.
90) Tre år etter ikrafttredelsen av den delegerte
rettsakt som fastsetter at markedsføringspas
set får anvendelse på alle AIF-forvaltere, bør
ESMA avgi en uttalelse om hvordan markeds
føringspasset, som på det tidspunkt er trådt i
kraft, virker, og om hvordan de nasjonale ord
ningene for private plasseringer virker.
ESMA bør også gi råd om avviklingen av slike
nasjonale ordninger. Kommisjonen bør vedta
en delegert rettsakt senest tre måneder etter
mottak av ESMAs uttalelse og råd, idet den
tar hensyn til kriteriene i og målene for dette
direktiv, blant annet når det gjelder det indre
marked, investorvern og effektiv overvåking
av systemrisiko, med en nærmere angivelse
av når de nasjonale ordningene omhandlet i
dette direktiv bør være avviklet i alle med
lemsstater.
91) Fire år etter fristen for innarbeiding av dette
direktiv bør Kommisjonen på grunnlag av en
offentlig høring og i lys av drøftingene med
vedkommende myndigheter innlede en gjen
nomgåelse av direktivets anvendelse og virke
område. Gjennomgåelsen bør omfatte en ana
lyse av erfaringene som er gjort ved anvendel
sen av dette direktiv, direktivets virkninger
for investorer, AIF-er og AIF-forvaltere i Unio

nen og i tredjestater samt i hvilken grad
målene for direktivet er nådd og om nødven
dig forslag til passende endringer. Gjennom
gåelsen bør inneholde en generell kartleg
ging av hvordan reglene i dette direktiv virker
og hvilke erfaringer som er gjort ved anven
delsen av dem. Kommisjonen bør i sin gjen
nomgåelse undersøke ESMAs og vedkom
mende EU-myndigheters funksjoner når det
gjelder å sikre effektivt tilsyn med alle AIF
forvaltere som driver virksomhet på Unio
nens markeder innenfor rammen av dette
direktiv, herunder blant annet – i samsvar
med forordning (EU) nr. 1095/2010 – gjen
nom å overlate ESMA ytterligere tilsynsan
svar med hensyn til tillatelse til og tilsyn med
AIF-forvaltere etablert i en tredjestat. I denne
sammenheng bør Kommisjonen vurdere
kostnadene og fordelene ved å overlate slike
oppgaver til ESMA.
92) Dette direktiv har som mål å opprette en
ramme for håndtering av de potensielle risi
koene som kan oppstå som følge av AIF-for
valternes virksomhet og sikre at vedkom
mende myndigheter i Unionen overvåker
disse på en effektiv måte. Det er nødvendig å
fastsette strenge rammeregler for regulering
og tilsyn som ikke etterlater noen hull i
finansregelverket. I den forbindelse vises det
til eksisterende krav til profesjonelle investo
rer om å vise behørig aktsomhet i henhold til
regelverket som gjelder for slike investorer.
Kommisjonen oppfordres til å gjennomgå det
relevante regelverket med hensyn til profesjo
nelle investorer for å vurdere behovet for å
innføre strengere krav når det gjelder fram
gangsmåten for behørig aktsomhet som skal
anvendes av profesjonelle investorer i Unio
nen, som på eget initiativ investerer i finans
produkter i tredjestater, blant annet AIF-er
etablert i en tredjestat.
93) Når denne gjennomgåelsen er fullført, bør
Kommisjonen framlegge en rapport for Euro
paparlamentet og Rådet som ved behov inne
holder endringsforslag, idet det tas hensyn til
målene for dette direktiv og de potensielle
virkningene for investorer, AIF-er og AIF-for
valtere i Unionen og i tredjestater.
94) Ettersom målet for dette direktiv, som er å
sikre et høyt vernenivå for investorer ved å
fastsette felles rammer for tillatelse til og til
syn med AIF-forvaltere, ikke kan nås i tilstrek
kelig grad av medlemsstatene på grunn av
manglene i eksisterende nasjonal lovgivning
samt i tilsynet med disse aktørene, og derfor
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bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen
vedta tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet
som fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den
europeiske union. I samsvar med forholds
messighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel
går dette direktiv ikke lenger enn det som er
nødvendig for å nå dette mål.
95) Direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF, europa
parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/
2009 av 16. september 2009 om kredittvur
deringsbyråer21 og forordning (EU) nr. 1095/
2010 bør derfor endres –
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Kapittel I
Alminnelige bestemmelser
Artikkel 1
Formål
Dette direktiv fastsetter reglene for tillatelse,
løpende drift og gjennomsiktighet når det gjelder
forvaltere av alternative investeringsfond (her
etter kalt «AIF-forvaltere») som forvalter og/eller
markedsfører alternative investeringsfond (AIF
er) i Unionen.
Artikkel 2
Virkeområde
1. Med forbehold for nr. 3 i denne artikkel og
artikkel 3 får dette direktiv anvendelse på
a) AIF-forvaltere etablert i Unionen som for
valter ett eller flere AIF-er, uavhengig av om
disse AIF-ene er etablert i Unionen eller i
en tredjestat,
b) AIF-forvaltere etablert i en tredjestat som
forvalter ett eller flere AIF-er etablert i Uni
onen, og
c) AIF-forvaltere etablert i en tredjestat som
markedsfører ett eller flere AIF-er i Unio
nen, uavhengig av om disse AIF-ene er eta
blert i Unionen eller i en tredjestat.
2. Med hensyn til nr. 1 er det uten betydning
a) om AIF-et er av åpen eller lukket type,
b) om AIF-et er opprettet i henhold til avtale
rett, trustlovgivning, vedtekter eller har en
annen juridisk form,
c) AIF-forvalterens juridiske struktur.
3. Dette direktiv får ikke anvendelse på følgende
enheter:
a) holdingselskaper,
21

EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1.

b) tjenestepensjonsforetak som omfattes av
direktiv 2003/41/EF, herunder, der det er
relevant, godkjente enheter som har ansvar
for forvaltningen av slike foretak og opptrer
på deres vegne som nevnt i artikkel 2 nr. 1 i
nevnte direktiv, eller kapitalforvaltere
utpekt i henhold til artikkel 19 nr. 1 i nevnte
direktiv, i den grad de ikke forvalter AIF-er,
c) overnasjonale institusjoner som Den euro
peiske sentralbank, Den europeiske investe
ringsbank, Det europeiske investeringsfond,
europeiske institusjoner for utviklingsfinan
siering og bilaterale utviklingsbanker, Ver
densbanken, Det internasjonale valutafond
og andre overnasjonale institusjoner og lig
nende internasjonale organisasjoner, i tilfelle
slike institusjoner eller organisasjoner for
valter AIF-er, og i den grad disse AIF-ene
handler i offentlighetens interesse,
d) nasjonale sentralbanker,
e) nasjonale, regionale og lokale myndigheter
og organer eller andre institusjoner som
forvalter fond til støtte for trygde- og pen
sjonsordninger,
f) ordninger for arbeidstakernes medbestem
melse eller arbeidstakernes spareordnin
ger,
g) spesialforetak for verdipapirisering.
4. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige til
tak for å sikre at AIF-forvaltere nevnt i nr. 1 til
enhver tid overholder dette direktiv.
Artikkel 3
Unntak
1. Dette direktiv får ikke anvendelse på AIF-for
valtere i den grad de forvalter ett eller flere
AIF-er hvis eneste investor er AIF-forvalteren
eller AIF-forvalterens morforetak eller datter
foretak eller andre datterforetak av slike mor
foretak, forutsatt at ingen av disse investorene
selv er et AIF.
2. Uten at det berører anvendelsen av artikkel 46
får bare nr. 3 og 4 i denne artikkel anvendelse
på følgende AIF-forvaltere:
a) AIF-forvaltere som enten direkte eller indi
rekte, gjennom et selskap som AIF-forvalte
ren er knyttet til gjennom et forvaltningseller kontrollfellesskap, eller gjennom en
betydelig direkte eller indirekte eierandel,
forvalter porteføljer i AIF-er hvis samlede
forvaltede eiendeler, herunder eventuelle
eiendeler som er ervervet ved hjelp av
finansiell giring, ikke overstiger en terskel
verdi på 100 millioner euro, eller
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b) AIF-forvaltere som enten direkte eller indi
rekte, gjennom et selskap som AIF-forvalte
ren er knyttet til gjennom et forvaltningseller kontrollfellesskap, eller gjennom en
betydelig direkte eller indirekte eierandel,
forvalter porteføljer i AIF-er hvis samlede
forvaltede eiendeler ikke overstiger en ter
skelverdi på 500 millioner euro når AIF-por
teføljene består av AIF-er som ikke er gjen
stand for finansiell giring, og som ikke har
noen innløsningsrett i en periode på fem år
fra dagen for den første investeringen i
hvert AIF.
3. Medlemsstatene skal sikre at AIF-forvalterne
nevnt i nr. 2 minst
a) er underlagt registreringsplikt hos ved
kommende myndigheter i hjemstaten,
b) på registreringstidspunktet identifiserer
seg selv og de AIF-ene som de forvalter,
overfor vedkommende myndigheter i sin
hjemstat,
c) på registreringstidspunktet framlegger
opplysninger om investeringsstrategiene
for de AIF-ene som de forvalter, for ved
kommende myndigheter i sin hjemstat,
d) regelmessig gir vedkommende myndig
heter i sin hjemstat opplysninger om de vik
tigste instrumentene de handler med og
om de viktigste eksponeringene og de stør
ste konsentrasjonene for de AIF-ene som
de forvalter, for å gjøre det mulig for ved
kommende myndigheter å overvåke sys
temrisiko på en effektiv måte, og
e) underretter vedkommende myndigheter i
sin hjemstat dersom de ikke lenger oppfyl
ler vilkårene nevnt i nr. 2.
Dette nummer og nr. 2 får anvendelse med forbehold for eventuelle strengere regler som
medlemsstatene har vedtatt for AIF-forval
terne nevnt i nr. 2.
Medlemsstatene skal treffe de nødvendige
tiltak for å sikre at i tilfeller der vilkårene i nr. 2
ikke lenger er oppfylt, skal den berørte AIF-for
valter søke om tillatelse innen 30 kalenderda
ger i samsvar med de relevante framgangsmå
tene fastsatt i dette direktiv.
4. AIF-forvalterne nevnt i nr. 2 skal ikke ha noen
av de rettighetene som gis i henhold til dette
direktiv, med mindre de velger å bli omfattet
av direktivet. Dersom AIF-forvalterne velger å
bli omfattet av dette direktiv, får direktivet
anvendelse i sin helhet.
5. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsretts
akter med sikte på å fastsette framgangs
måtene for de AIF-forvalterne som velger å bli

omfattet av dette direktiv i samsvar med nr. 4.
Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas
etter framgangsmåten med undersøkelses
komité nevnt i artikkel 59 nr. 2.
6. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbe
hold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta til
tak for å angi nærmere
a) hvordan terskelnivåene nevnt i nr. 2 skal
beregnes, hvordan de AIF-forvalterne skal
behandles som forvalter AIF-er hvis eiende
ler som forvaltes, herunder eventuelle eien
deler som er ervervet ved hjelp av finansiell
giring, i samme kalenderår iblant ligger
over og/eller under den relevante terskel
verdien,
b) registreringsplikten og forpliktelsen til å
framlegge opplysninger for å muliggjøre
effektiv overvåking av systemrisiko som
nevnt i nr. 3, og
c) forpliktelsen til å underrette vedkommende
myndigheter som fastsatt i nr. 3.
Artikkel 4
Definisjoner
1. I dette direktiv menes med
a) «AIF-er» foretak for kollektiv investering,
herunder deres investeringsavdelinger,
som
i) reiser kapital fra et antall investorer for
å investere den i samsvar med en fast
satt investeringspolitikk til fordel for
disse investorene, og
ii) som ikke krever tillatelse i henhold til
artikkel 5 i direktiv 2009/65/EF,
b) «AIF-forvaltere» juridiske personer hvis
alminnelige virksomhet er å forvalte ett
eller flere AIF-er,
c) «filial» et forretningssted som, når det gjel
der en AIF-forvalter, er en del av AIF-forval
teren, som ikke har status som juridisk per
son og som yter de tjenestene som AIF-for
valteren har tillatelse til å yte; alle
forretningssteder som er etablert i samme
medlemsstat av en AIF-forvalter med forret
ningskontor i en annen medlemsstat eller i
en tredjestat, skal utgjøre en enkelt filial,
d) «resultatavhengig vederlag» en andel av
AIF-ets overskudd som tilfaller AIF-forval
teren som godtgjøring for forvaltningen av
AIF-et, eksklusive en eventuell andel i AIF
ets overskudd som tilfaller AIF-forvalteren
som avkastning på en eventuell investering
som AIF-forvalteren har gjort i AIF-et,
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e) «nære forbindelser» en situasjon der to
eller flere fysiske eller juridiske personer er
knyttet til hverandre gjennom
i) kapitalinteresse, dvs. ved å ha, enten
direkte eller gjennom kontroll, minst
20 % av et foretaks stemmeretter eller
kapital,
ii) kontroll, dvs. en forbindelse mellom et
morforetak og et datterforetak som
nevnt i artikkel 1 i sjuende rådsdirektiv
83/349/EØF av 13. juni 1983 om konso
liderte regnskaper22, eller en tilsva
rende forbindelse mellom en fysisk eller
juridisk person og et foretak; med hen
blikk på dette nummer skal et datter
foretak av et datterforetak også anses
som et datterforetak av disse datterfore
takenes morforetak.
En situasjon der to eller flere fysiske eller
juridiske personer er varig knyttet til
samme person ved kontroll, anses også
som en «nær forbindelse» mellom slike per
soner,
f) «vedkommende myndigheter» nasjonale
myndigheter i medlemsstatene som i henhold til lov eller forskrift har myndighet til å
føre tilsyn med AIF-forvaltere,
g) «vedkommende myndigheter» med hensyn
til en depotmottaker
i) dersom depotmottakeren er en kreditt
institusjon som har tillatelse i henhold
til direktiv 2006/48/EF, vedkommende
myndigheter som definert i artikkel 4
nr. 4 i nevnte direktiv,
ii) dersom depotmottakeren er et verdi
papirforetak med tillatelse i henhold til
direktiv 2004/39/EF, vedkommende
myndigheter som definert i artikkel 4
nr. 1 punkt 22 i nevnte direktiv,
iii) dersom depotmottakeren inngår i en
kategori institusjoner som nevnt i
artikkel 21 nr. 3 første ledd bokstav c) i
dette direktiv, de nasjonale myndighe
tene i dens hjemstat som i henhold til
lov eller forskrift har myndighet til å
føre tilsyn med slike kategorier institu
sjoner,
iv) dersom depotmottakeren er en enhet
som nevnt i artikkel 21 nr. 3 tredje ledd
i dette direktiv, de nasjonale myndig
hetene i den medlemsstaten der dette
22
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foretaket har sitt forretningskontor, og
som i henhold til lov eller forskrift har
myndighet til å føre tilsyn med en slik
enhet, eller det offisielle organ som har
myndighet til å registrere eller føre til
syn med en slik enhet i henhold til gjel
dende regler for yrkesmessig vandel,
v) dersom depotmottakeren er utpekt som
depotmottaker for et AIF etablert i en
tredjestat i samsvar med artikkel 21 nr.
5 bokstav b) i dette direktiv og ikke
omfattes av punkt i)–iv) i denne bokstav,
de relevante nasjonale myndighetene i
den tredjestaten der depotmottakeren
har sitt forretningskontor,
h) «vedkommende myndigheter for AIF-et
etablert i Unionen» de nasjonale myndig
hetene i en medlemsstat som i henhold til
lov eller forskrift har myndighet til å føre til
syn med AIF-er,
i) «kontroll» kontroll som definert i artikkel 1
i direktiv 83/349/EØF,
j) «etablert»
i) for AIF-forvaltere, «har sitt forretnings
kontor i»,
ii) for AIF-er, «har tillatelse eller registrert
i», eller, dersom AIF-et ikke har til
latelse eller er registrert, «har sitt for
retningskontor i»,
iii) for depotmottakere, «har sitt forret
ningskontor eller en filial i»,
iv) for lovlige representanter som er juri
diske personer, «har sitt forretnings
kontor eller en filial i»,
v) for lovlige representanter som er
fysiske personer, «hjemmehørende i»,
k) «AIF etablert i Unionen» et AIF som
i) har tillatelse eller er registrert i en med
lemsstat etter gjeldende nasjonal lovgiv
ning, eller
ii) ikke har tillatelse eller er registrert i en
medlemsstat, men som har sitt forret
ningskontor og/eller hovedkontor i en
medlemsstat,
l) «AIF-forvalter etablert i Unionen» en AIF
forvalter som har sitt forretningskontor i en
medlemsstat,
m) «tilførings-AIF» et AIF som
i) investerer minst 85 % av sine eiendeler i
andeler eller aksjer i et annet AIF («mot
taker-AIF»),
ii) investerer minst 85 % av sine eiendeler i
mer enn ett mottaker-AIF dersom disse
mottaker-AIF-ene har identiske investe
ringsstrategier, eller
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n)
o)

p)

q)

r)

iii) på annen måte har en eksponering på
minst 85 % av sine eiendeler i et slikt
mottaker-AIF,
«finansielt instrument» et instrument som
angitt i avsnitt C i vedlegg I til direktiv
2004/39/EF,
«holdingselskap» et selskap med aksjepos
ter i ett eller flere andre selskaper, hvis kom
mersielle formål er å gjennomføre en eller
flere forretningsstrategier gjennom sine dat
terselskaper, tilknyttede selskaper eller kapi
talinteresser for å bidra til deres verdi på
lang sikt, og som enten er et selskap som
i) driver virksomhet for egen regning og
hvis aksjer er opptatt til notering på et
regulert marked i Unionen, eller
ii) ikke er etablert med det hovedmål å
generere avkastning for sine investorer
ved å avhende sine datterselskaper eller
tilknyttede selskaper, som dokumentert
i selskapets årsrapport eller andre offisi
elle dokumenter,
«AIF-ets hjemstat»
i) den medlemsstaten der AIF-et har tilla
telse eller er registrert i henhold til gjel
dende nasjonal lovgivning, eller når det
gjelder flere tillatelser eller registrerin
ger, den medlemsstaten der AIF-et før
ste gang fikk tillatelse eller ble regis
trert, eller
ii) dersom AIF-et verken har tillatelse eller
er registrert i en medlemsstat, den med
lemsstaten der AIF-et har sitt forret
ningskontor og/eller hovedkontor,
«AIF-forvalterens hjemstat» den medlems
staten der AIF-forvalteren har sitt forret
ningskontor; for AIF-forvaltere etablert i en
tredjestat skal alle henvisninger til «AIF-for
valterens hjemstat» i dette direktiv leses
som «referansemedlemsstat» som fastsatt i
kapittel VII,
«AIF-forvalterens vertsstat» enten
i) en medlemsstat som ikke er hjemsta
ten, der en AIF-forvalter etablert i Unio
nen forvalter AIF-er etablert i Unionen,
ii) en medlemsstat som ikke er hjemsta
ten, der en AIF-forvalter etablert i Unio
nen markedsfører andeler eller aksjer i
et AIF etablert i Unionen,
iii) en medlemsstat som ikke er hjemsta
ten, der en AIF-forvalter etablert i Unio
nen markedsfører andeler eller aksjer i
et AIF etablert i en tredjestat,
iv) en medlemsstat som ikke er referanse
medlemsstaten, der en AIF-forvalter

s)
t)

u)

v)

w)

x)

y)
z)

etablert i en tredjestat forvalter AIF-er
etablert i Unionen,
v) en medlemsstat som ikke er referanse
medlemsstaten, der en AIF-forvalter
etablert i en tredjestat markedsfører
andeler eller aksjer i et AIF etablert i
Unionen, eller
vi) en medlemsstat som ikke er referanse
medlemsstaten, der en AIF-forvalter
etablert i en tredjestat markedsfører
andeler eller aksjer i et AIF etablert i en
tredjestat,
«startkapital» kapital som omhandlet i
artikkel 57 første ledd bokstav a) og b) i
direktiv 2006/48/EF,
«utsteder» en utsteder i henhold til bokstav
d) i artikkel 2 nr. 1 i direktiv 2004/109/EF
når utstederen har sitt forretningskontor i
Unionen, og når dens aksjer er opptatt til
notering på et regulert marked i henhold til
i artikkel 4 nr. 1 punkt 14 i direktiv 2004/
39/EF,
«lovlig stedfortreder» en fysisk person
hjemmehørende i Unionen eller en juri
disk person med forretningskontor i Uni
onen, som er uttr ykkelig utpekt av en AIF
for valter etablert i en tredjestat, og som i
Unionen handler på vegne av AIF-for valte
ren etablert i en tredjestat overfor
myndigheter, kunder, organer og AIF-for
valterens motparter med hensyn til den
nes forpliktelser i henhold til dette direk
tiv,
«finansiell giring» en metode som AIF-for
valteren bruker til å øke eksponeringen for
et AIF som den forvalter, ved lån av kontan
ter eller verdipapirer eller ved den finansi
elle giringen som ligger i derivatposisjoner
eller på andre måter,
«forvaltning av AIF-er» å utføre minst inve
steringsforvaltningsfunksjonene nevnt i nr.
1 bokstav a) eller b) i vedlegg I for ett eller
flere AIF-er,
«markedsføring» direkte eller indirekte til
bud eller plassering på AIF-forvalterens ini
tiativ eller på vegne av AIF-forvalteren av
andeler eller aksjer i et AIF som denne for
valter, og som er rettet mot investorer som
er hjemmehørende i eller har forretnings
kontor i Unionen,
«mottaker-AIF» et AIF som et annet AIF
investerer i eller har en eksponering overfor, i samsvar med bokstav m),
«referansemedlemsstat» medlemsstaten
fastsatt i samsvar med artikkel 37 nr. 4,
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aa) «AIF etablert i en tredjestat» et AIF som
ikke er et AIF etablert i Unionen,
ab)«AIF-forvalter etablert i en tredjestat»
en AIF-forvalter som ikke er en AIF-for
valter etablert i Unionen,
ac) «unotert selskap» et selskap som har
sitt forretningskontor i Unionen og hvis
aksjer ikke er opptatt til notering på et
regulert marked i henhold til artikkel 4
nr. 1 punkt 14 i direktiv 2004/39/EF,
ad)«ansvarlig kapital» kapital som nevnt i
artikkel 56–67 i direktiv 2006/48/EF,
ae) «morforetak» et morforetak i henhold
til artikkel 1 og 2 i direktiv 83/349/EØF,
af) «primærmegler» en kredittinstitusjon,
et regulert verdipapirforetak eller et
annet foretak som er underlagt regule
ring og løpende tilsyn, som tilbyr tje
nester til profesjonelle investorer
hovedsakelig for å finansiere eller
utføre transaksjoner med finansielle
instrumenter som motpart, og som
også kan tilby andre tjenester som cle
aring og oppgjør av handler, depotmot
takertjenester, utlån av verdipapirer,
skreddersydd teknologi og driftsstøtte
tjenester,
ag)«profesjonell investor» en investor som
betraktes som en profesjonell kunde
eller på anmodning kan behandles som
en profesjonell kunde i henhold til ved
legg II til direktiv 2004/39/EF,
ah)«kvalifiserende eierandel» en direkte
eller indirekte eierandel i en AIF-forval
ter som utgjør minst 10 % av kapitalen
eller stemmerettene, i samsvar med
artikkel 9 og 10 i direktiv 2004/109/EF,
idet det tas hensyn til vilkårene for sam
menlegging av disse som fastsatt i artik
kel 12 nr. 4 og 5 i nevnte direktiv, eller
som gjør det mulig å øve betydelig inn
flytelse på ledelsen av AIF-forvalteren
der eierandelen besittes,
ai) «arbeidstakerrepresentanter» arbeids
takerrepresentanter som definert i
artikkel 2 bokstav e) i direktiv 2002/14/
EF,
aj) «ikke-profesjonell investor» en investor
som ikke er en profesjonell investor,
ak)«datterforetak» et datterforetak som
definert i artikkel 1 og 2 i direktiv 83/
349/EØF,
al) «tilsynsmyndigheter» med hensyn til
AIF-er etablert i en tredjestat, de nasjo
nale myndighetene i en tredjestat som i

henhold til lov eller forskrift har myn
dighet til å føre tilsyn med AIF-er,
am)«tilsynsmyndigheter» med hensyn til
AIF-forvaltere etablert i en tredjestat,
de nasjonale myndighetene i en tred
jestat som i henhold til lov eller forskrift
har myndighet til å føre tilsyn med AIF
forvaltere,
an)«spesialforetak for verdipapirisering»
foretak hvis eneste formål er å utføre en
eller flere verdipapiriseringstransaksjo
ner i henhold til artikkel 1 nr. 2 i Den
europeiske sentralbanks forordning
(EF) nr. 24/2009 av 19. desember 2008
om statistikk over eiendeler og forplik
telser i finansforetak som deltar i verdi
papiriseringstransaksjoner23 og annen
virksomhet som er hensiktsmessig for
dette formål,
ao) «investeringsforetak» et foretak for kol
lektiv investering i omsettelige verdipa
pirer som har tillatelse i samsvar med
artikkel 5 i direktiv 2009/65/EF.
2. Med hensyn til nr. 1 bokstav ad) i denne
artikkel får artikkel 13–16 i europaparla
ments- og rådsdirektiv 2006/49/EF av 14.
juni 2006 om verdipapirforetaks og kreditt
institusjoners kapitaldekningsgrad24 anven
delse mutatis mutandis.
3. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbe
hold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta til
tak for å angi nærmere
a) metodene for finansiell giring som definert
i nr. 1 bokstav v), herunder eventuelle
finansielle og/eller juridiske strukturer
som omfatter tredjemenn som kontrolleres
av det berørte AIF-et, og
b) hvordan finansiell giring skal beregnes.
4. Når det er relevant for anvendelsen av dette
direktiv, og for å sikre like vilkår for anvendel
sen av dette direktiv, skal Den europeiske til
synsmyndighet (Den europeiske verdipapirog markedstilsynsmyndighet) (ESMA) utar
beide et utkast til tekniske reguleringsstandar
der for å fastsette kategoriene av AIF-forval
tere.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–
14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
23
24
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Artikkel 5
Fastsettelse av AIF-forvaltere
1. Medlemsstatene skal sikre at hvert AIF som
forvaltes innenfor rammen av dette direktiv,
skal ha én enkelt AIF-forvalter, som skal ha
ansvar for å sikre overholdelse av dette direk
tiv. AIF-forvalteren skal være enten
a) en ekstern forvalter, som er en juridisk per
son utpekt av AIF-et eller på vegne av AIFet, og som i kraft av denne utpekingen har
ansvar for forvaltningen av AIF-et (heretter
kalt «ekstern AIF-forvalter»), eller
b) dersom AIF-ets juridiske form tillater
intern forvaltning, og dets styringsorgan
velger ikke å utpeke en ekstern AIF-forval
ter, AIF-et selv, som da skal gis tillatelse
som AIF-forvalter.
2. I tilfeller der en ekstern AIF-forvalter ikke kan
sikre oppfyllelse av kravene i dette direktiv
som et AIF eller et annet foretak på dens
vegne er ansvarlig for, skal den umiddelbart
underrette vedkommende myndigheter i sin
hjemstat og, dersom det er aktuelt, vedkom
mende myndigheter for det berørte AIF-et eta
blert i Unionen. Vedkommende myndigheter i
AIF-forvalterens hjemstat skal kreve at AIF
forvalteren treffer de nødvendige tiltak for å
avhjelpe situasjonen.
3. Dersom den manglende oppfyllelsen vedva
rer til tross for tiltakene nevnt i nr. 2, og i den
grad det gjelder en AIF-forvalter etablert i
Unionen eller et AIF etablert i Unionen, skal
vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat pålegge AIF-forvalteren å
trekke seg som forvalter for nevnte AIF. I så
fall skal AIF-et ikke lenger markedsføres i
Unionen. Dersom det gjelder en AIF-forvalter
etablert i en tredjestat som forvalter et AIF
etablert i en tredjestat, skal AIF-et ikke lenger
markedsføres i Unionen. Vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat skal
umiddelbart
underrette
vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens vertsstat om
dette.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Kapittel II
Tillatelse til aif-forvaltere
Artikkel 6
Vilkår for å utøve virksomhet som AIF-forvalter
1. Medlemsstatene skal sikre at ingen AIF-forval
tere forvalter AIF-er med mindre de har til
latelse i samsvar med dette direktiv.

8.

AIF-forvaltere som har tillatelse i samsvar
med dette direktiv, skal til enhver tid oppfylle
vilkårene for tillatelse fastsatt i dette direktiv.
Medlemsstatene skal kreve at ingen ekstern
AIF-forvalter utøver annen virksomhet enn
den som er nevnt i vedlegg I til dette direktiv,
samt forvaltning av investeringsforetak som
krever tillatelse i henhold til direktiv 2009/65/
EF.
Medlemsstatene skal kreve at et internt forval
tet AIF ikke kan utøve annen virksomhet enn
intern forvaltning av nevnte AIF i samsvar med
vedlegg I.
Som unntak fra nr. 2 kan medlemsstatene til
late at en ekstern AIF-forvalter yter følgende
tjenester:
a) forvaltning av investeringsporteføljer, herunder dem som eies av pensjonsfond og tje
nestepensjonsforetak i samsvar med artik
kel 19 nr. 1 i direktiv 2003/41/EF, i henhold
til fullmakt gitt av investor på skjønnsmes
sig og individuelt grunnlag,
b) tilknyttede tjenester, som omfatter
i) investeringsrådgivning,
ii) oppbevaring og forvaltning av aksjer
eller andeler i foretak for kollektiv inves
tering,
iii) mottak og formidling av ordrer i forbin
delse med finansielle instrumenter.
AIF-forvaltere skal i henhold til dette direktiv
ikke få tillatelse til å
a) yte bare tjenestene nevnt i nr. 4,
b) yte de tilknyttede tjenestene nevnt i nr. 4
bokstav b) uten også å ha tillatelse til å yte
tjenestene nevnt i nr. 4 bokstav a),
c) yte bare virksomheten nevnt i nr. 2 i ved
legg I, eller
d) yte tjenestene nevnt i nr. 1 bokstav a) i ved
legg I uten også å yte tjenestene nevnt i nr.
1 bokstav b) i vedlegg I, og motsatt.
Artikkel 2 nr. 2 og artikkel 12, 13 og 19 i direk
tiv 2004/39/EF får anvendelse på AIF-forvalte
res yting av tjenestene nevnt i nr. 4.
Medlemsstatene skal kreve at AIF-forvaltere
gir vedkommende myndigheter i hjemstaten
de opplysningene de trenger for å overvåke at
vilkårene nevnt i dette direktiv til enhver tid er
oppfylt.
Verdipapirforetak med tillatelse i henhold til
direktiv 2004/39/EF og kredittinstitusjoner
med tillatelse i henhold til direktiv 2006/48/
EF skal ikke trenge tillatelse i henhold til dette
direktiv for å yte investeringstjenester som
individuell porteføljeforvaltning med hensyn til
AIF-er. Verdipapirforetak skal imidlertid
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direkte eller indirekte tilby andeler eller aksjer
i AIF-er til eller plassere slike andeler eller
aksjer hos investorer i Unionen, bare i den
utstrekning slike andeler og aksjer kan mar
kedsføres i samsvar med dette direktiv.
Artikkel 7
Søknad om tillatelse
1. Medlemsstatene skal kreve at AIF-forvaltere
søker om tillatelse fra vedkommende myndig
heter i hjemstaten.
2. Medlemsstatene skal kreve at en AIF-forvalter
som søker om tillatelse, framlegger følgende
opplysninger om AIF-forvalteren for vedkom
mende myndigheter i hjemstaten:
a) opplysninger om de personene som faktisk
utøver AIF-forvalterens virksomhet,
b) opplysninger om identiteten til AIF-forval
terens aksjeeiere eller deltakere, enten de
er fysiske eller juridiske personer, som
direkte eller indirekte har kvalifiserende
eierandeler, og om størrelsen på disse eier
andelene,
c) en virksomhetsplan som beskriver AIF-for
valterens organisasjonsstruktur, herunder
opplysninger om hvordan AIF-forvalteren
har til hensikt å oppfylle sine forpliktelser i
henhold til kapittel II, III, IV og, der det er
relevant, kapittel V, VI, VII og VIII,
d) opplysninger om godtgjøringspolitikk og 
praksis i henhold til artikkel 13,
e) opplysninger om ordninger for delegering
og videredelegering til tredjemann av funk
sjonene nevnt i artikkel 20.
3. Medlemsstatene skal kreve at en AIF-forvalter
som søker om tillatelse, framlegger følgende
opplysninger om AIF-ene den har til hensikt å
forvalte, for vedkommende myndigheter i
hjemstaten:
a) opplysninger om investeringsstrategier,
herunder typene underliggende fond der
som AIF-et er et «fond i fond», AIF-forvalte
rens politikk med hensyn til bruken av
finansiell giring, og risikoprofilene og
andre kjennetegn ved AIF-ene som den for
valter eller har til hensikt å forvalte, herunder opplysninger om de medlemsstatene
eller tredjestatene der slike AIF-er er eta
blert eller forventes å bli etablert,
b) opplysninger om hvor mottaker-AIF-et er
etablert dersom AIF-et er et tilførings-AIF,
c) reglene eller stiftelsesdokumentene for
hvert AIF som AIF-forvalteren har til hen
sikt å forvalte,

4.

5.

6.

7.

d) opplysninger om ordningene for utpeking
av depotmottaker i samsvar med artikkel 21
for hvert AIF som AIF-forvalteren har til
hensikt å forvalte,
e) eventuelle tilleggsopplysninger nevnt i
artikkel 23 nr. 1 for hvert AIF som AIF-for
valteren har til hensikt å forvalte.
Dersom et forvaltningsselskap er gitt tilla
telse i henhold til direktiv 2009/65/EF (her
etter kalt «forvaltningsselskap for UCITSfond») og søker om tillatelse som AIF-forval
ter i henhold til dette direktiv, skal vedkom
mende myndigheter ikke kreve at forvalt
ningsselskapet for UCITS-fond framlegger
opplysninger eller dokumenter som forvalt
ningsselskapet for UCITS-fond allerede har
framlagt da det ble søkt om tillatelse i henhold til direktiv 2009/65/EF, forutsatt at slike
opplysninger eller dokumenter fortsatt er
aktuelle.
Vedkommende myndigheter skal én gang i
kvartalet underrette ESMA om tillatelser som
er gitt eller tilbakekalt i samsvar med dette
kapittel.
ESMA skal føre et sentralt, offentlig regis
ter over hver AIF-forvalter som er gitt tillatelse
i henhold til dette direktiv, en liste over hvilke
AIF-er som forvaltes og/eller markedsføres i
Unionen av slike AIF-forvaltere, samt vedkom
mende myndighet for hver slik AIF-forvalter.
Registeret skal gjøres tilgjengelig i elektronisk
form.
For å sikre ensartet harmonisering av denne
artikkel kan ESMA utarbeide et utkast til tek
niske reguleringsstandarder for å angi nær
mere hvilke opplysninger som skal framlegges
for vedkommende myndigheter i søknaden
om tillatelse av AIF-forvalteren, herunder virk
somhetsplanen.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–
14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av
denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til
tekniske gjennomføringsstandarder for å fast
sette standardskjemaer, maler og framgangs
måter for framlegging av opplysninger fastsatt
i nr. 6 første ledd.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i
forordning (EU) nr. 1095/2010.
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Artikkel 8
Vilkår for å gi tillatelse
1. Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat skal ikke gi tillatelse med min
dre
a) de har forsikret seg om at AIF-forvalteren
vil kunne oppfylle vilkårene i dette direktiv,
b) AIF-forvalteren har tilstrekkelig startkapi
tal og ansvarlig kapital i samsvar med artik
kel 9,
c) de personene som i praksis leder AIF-for
valterens virksomhet, har tilstrekkelig god
vandel og tilstrekkelig erfaring også i for
bindelse med de investeringsstrategiene
som benyttes av de AIF-ene AIF-forvalteren
forvalter; vedkommende myndigheter i
AIF-forvalterens hjemstat skal umiddelbart
meddeles navnet på disse personene og
underrettes om enhver utskifting av dem,
og ledelsen av AIF-forvalterens virksomhet
besluttes av minst to personer som oppfyl
ler disse vilkårene,
d) aksjeeierne eller deltakerne i AIF-forvalte
ren som har kvalifiserende eierandeler, er
egnet med hensyn til behovet for å sikre en
sunn og fornuftig ledelse av AIF-forvalte
ren, og
e) AIF-forvalteren har sitt hovedkontor og for
retningskontor i samme medlemsstat.
Tillatelsen skal være gyldig i alle medlems
stater.
2. De berørte vedkommende myndigheter i de
øvrige berørte medlemsstatene skal rådspør
res før tillatelse gis til følgende AIF-forvaltere:
a) et datterforetak av en annen AIF-forvalter,
av et forvaltningsselskap for UCITS-fond,
av et verdipapirforetak, av en kredittinstitu
sjon eller av et forsikringsforetak med til
latelse i en annen medlemsstat,
b) et datterforetak av morforetaket til en
annen AIF-forvalter, av et forvaltningssel
skap for UCITS-fond, av et verdipapirfore
tak, av en kredittinstitusjon eller av et for
sikringsforetak med tillatelse i en annen
medlemsstat, og
c) et selskap kontrollert av de samme fysiske
eller juridiske personene som kontrollerer
en annen AIF-forvalter, et forvaltningssel
skap for UCITS-fond, et verdipapirforetak,
en kredittinstitusjon eller et forsikringsfore
tak med tillatelse i en annen medlemsstat.
3. Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat skal nekte å gi tillatelse dersom

et av følgende forhold er til hinder for effektiv
utøvelse av deres tilsynsfunksjoner:
a) nære forbindelser mellom AIF-forvalteren
og andre fysiske eller juridiske personer,
b) lover eller forskrifter i en tredjestat som
gjelder fysiske eller juridiske personer som
AIF-forvalteren har nære forbindelser til,
c) vanskeligheter ved håndheving av nevnte
lover og forskrifter.
4. Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat kan begrense tillatelsens virke
område, særlig når det gjelder investerings
strategiene for de AIF-ene som AIF-forvalteren
har rett til å forvalte.
5. Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat skal innen tre måneder etter inn
givelsen av en fullstendig søknad underrette
søkeren skriftlig om hvorvidt tillatelse er gitt
eller ikke. Vedkommende myndigheter kan
forlenge denne perioden med inntil tre måne
der dersom de anser det for nødvendig på
grunn av sakens særlige omstendigheter, og
etter å ha underrettet AIF-forvalteren om
dette.
Med hensyn til dette nummer skal en søk
nad anses som fullstendig dersom AIF-forvalte
ren minst har framlagt opplysningene nevnt i
artikkel 7 nr. 2 bokstav a)–d) og artikkel 7 nr. 3
bokstav a) og b).
AIF-forvaltere kan begynne å forvalte AIF
er med investeringsstrategier som beskrevet i
søknaden i samsvar med artikkel 7 nr. 3 bok
stav a) i hjemstaten så snart tillatelsen er gitt,
men tidligst én måned etter innsending av
eventuelle manglende opplysninger som nevnt
i artikkel 7 nr. 2 bokstav e) og artikkel 7 nr. 3
bokstav c), d) og e).
6. For å sikre en ensartet harmonisering av
denne artikkel kan ESMA utarbeide et utkast
til tekniske reguleringsstandarder for å angi
nærmere
a) de kravene som gjelder for AIF-forvaltere i
henhold til nr. 3,
b) de kravene som gjelder for aksjeeiere og
deltakere med kvalifiserende eierandeler
som nevnt i nr. 1 bokstav d),
c) faktorer som kan hindre effektiv utøvelse
av vedkommende myndigheters tilsyns
funksjoner.
Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta
de tekniske reguleringsstandardene nevnt i
første ledd i samsvar med artikkel 10–14 i for
ordning (EU) nr. 1095/2010.

488

Prop. 100 S

2015–2016

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Artikkel 9
Startkapital og ansvarlig kapital
1. Medlemsstatene skal kreve at en AIF-forvalter
som er et internt forvaltet AIF, har en startka
pital på minst 300 000 euro.
2. Dersom en AIF-forvalter utpekes som ekstern
forvalter av AIF-er, skal AIF-forvalteren ha en
startkapital på minst 125 000 euro.
3. Dersom verdien på porteføljene i de AIF-ene
som AIF-forvalteren forvalter, overstiger 250
millioner euro, skal AIF-forvalteren ha tillegg
skapital. Tilleggskapitalen skal være lik 0,02 %
av det beløpet som verdien av AIF-forvalterens
porteføljer overstiger 250 millioner euro med,
men summen av startkapitalen og tilleggskapi
talen som kreves, skal likevel ikke overstige 10
millioner euro.
4. Med hensyn til nr. 3 skal AIF-er som AIF-for
valteren forvalter, herunder de AIF-ene som
AIF-forvalteren har delegert funksjoner for i
samsvar med artikkel 20, men med unntak av
AIF-porteføljer som AIF-forvalteren forvalter
ved delegering, anses å være AIF-forvalterens
porteføljer.
5. Uavhengig av nr. 3 skal AIF-forvalterens
ansvarlige kapital aldri være mindre enn det
beløpet som kreves i henhold til artikkel 21 i
direktiv 2006/49/EF.
6. Medlemsstatene kan tillate AIF-forvaltere ikke
å skaffe inntil 50 % av tilleggskapitalen nevnt i
nr. 3 dersom de har en garanti på tilsvarende
beløp fra en kredittinstitusjon eller et forsik
ringsselskap med forretningskontor i en med
lemsstat eller en tredjestat der det er under
lagt tilsynsregler som vedkommende myndig
heter anser som likeverdige med dem som er
fastsatt i unionsretten.
7. For å dekke potensielle risikoer for yrkesan
svar som skriver seg fra den virksomheten
AIF-forvalterne kan utøve i henhold til dette
direktiv, skal både internt forvaltede AIF-er og
eksterne forvaltere enten
a) ha tilleggskapital som er tilstrekkelig til å
dekke eventuelle risikoer for erstatningsan
svar som følge av yrkesmessig uaktsomhet,
eller
b) ha en yrkesansvarsforsikring mot erstat
ningsansvar som følge av yrkesmessig
uaktsomhet, som står i forhold til de risiko
ene den skal dekke.
8. Den ansvarlige kapitalen, herunder eventuell
tilleggskapital som nevnt i nr. 7 bokstav a),
skal investeres i likvide eiendeler eller eien
deler som lett kan omsettes i kontanter på kort

sikt, og skal ikke omfatte spekulative posisjo
ner.
9. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbe
hold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta til
tak med hensyn til nr. 7 i denne artikkel som
angir nærmere
a) de risikoene tilleggskapitalen eller yrkes
skadeforsikringen må dekke,
b) vilkårene for å bestemme om tilleggskapita
len eller yrkesskadeforsikringens dekning
er tilstrekkelig, og
c) på hvilken måte løpende justeringer av til
leggskapitalen eller yrkesskadeforsikrin
gens dekning kan fastsettes.
10. Med unntak av nr. 7 og 8 og de delegerte retts
aktene vedtatt i samsvar med nr. 9, får denne
artikkel ikke anvendelse på AIF-forvaltere som
også er forvaltningsselskaper for UCITS-fond.
Artikkel 10
Endringer i tillatelsensvirkeområde
1. Medlemsstatene skal kreve at AIF-forvaltere
underretter vedkommende myndigheter i sin
hjemstat om eventuelle vesentlige endringer
av vilkårene for førstegangstillatelse, særlig
vesentlige endringer av opplysningene gitt i
samsvar med artikkel 7, før disse endringene
gjennomføres.
2. Dersom vedkommende myndigheter i hjem
staten beslutter å innføre begrensninger eller
avvise disse endringene, skal de underrette
AIF-forvalteren om dette innen én måned
etter at underretningen ble mottatt. Vedkom
mende myndigheter kan forlenge denne peri
oden med inntil én måned dersom de anser
det for nødvendig på grunn av sakens særlige
omstendigheter, og etter å ha underrettet
AIF-forvalteren om dette. Endringene skal
gjennomføres dersom de berørte vedkom
mende myndigheter ikke motsetter seg
endringene innenfor den relevante vurde
ringsperioden.
Artikkel 11
Tilbakekalling av tillatelse
Vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens
hjemstat kan tilbakekalle en tillatelse utstedt til en
AIF-forvalter dersom nevnte AIF-forvalter
a) ikke gjør bruk av tillatelsen innen tolv måne
der, gir uttrykkelig avkall på den eller har opp
hørt å utøve den virksomheten som omfattes
av dette direktiv, i mer enn seks måneder, med
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b)
c)
d)

e)
f)

mindre den berørte medlemsstat har fastsatt at
tillatelsen i slike tilfeller bortfaller,
har fått tillatelsen på grunnlag av uriktige opp
lysninger eller andre uregelmessigheter,
ikke lenger oppfyller vilkårene som gjaldt for
tillatelsen,
ikke lenger overholder direktiv 2006/49/EF,
dersom tillatelsen også omfatter de skjønns
messige porteføljeforvaltningstjenestene nevnt
i artikkel 6 nr. 4 bokstav a) i dette direktiv,
har gjort seg skyldig i alvorlige eller systema
tiske overtredelser av bestemmelser vedtatt i
henhold til dette direktiv, eller
kommer inn under et av de tilfellene der det i
nasjonal lovgivning, med hensyn til forhold
som ikke omfattes av dette direktivs virkeom
råde, er fastsatt at tillatelsen skal tilbake
kalles.

Kapittel III
Driftsvilkår for AIF-forvaltere
Avsnitt 1
Generelle krav

Ingen investorer i et AIF skal særbehandles
med mindre det er opplyst om slik særbehand
ling i det relevante AIF-ets regler eller stiftel
sesdokumenter.
2. En AIF-forvalter som har en tillatelse som også
dekker skjønnsmessig porteføljeforvaltning
nevnt i artikkel 6 nr. 4 bokstav a), skal
a) ikke tillates å investere hele eller deler av
kundens portefølje i andeler eller aksjer i
AIF-er som den forvalter, med mindre kun
den gir et generelt samtykke til dette på for
hånd,
b) med hensyn til de tjenestene som er
omhandlet i artikkel 6 nr. 4, være underlagt
bestemmelsene fastsatt i europaparla
ments- og rådsdirektiv 97/9/EF av 3. mars
1997 om erstatningsordninger for investo
rer25.
3. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbe
hold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta til
tak for å fastsette kriteriene som berørte ved
kommende myndigheter skal bruke for å vur
dere om AIF-forvaltere overholder sine forplik
telser i henhold til nr. 1.

Artikkel 12
Alminnelige prinsipper

Artikkel 13

1. Medlemsstatene skal sikre at AIF-forvaltere til
enhver tid
a) handler ærlig, med behørig sakkyndighet,
omhu og aktsomhet og rettferdig under
utøvelsen av sin virksomhet,
b) handler på den måten som best ivaretar
interessene til AIF-ene de forvalter, eller
investorene i disse AIF-ene, og markedets
integritet,
c) har og benytter effektivt de ressursene og
framgangsmåtene som er nødvendige for å
kunne utøve virksomheten på en god måte,
d) treffer alle rimelige tiltak for å unngå
interessekonflikter og, når slike konflikter
ikke kan unngås, for å påvise, håndtere og
overvåke og, der det er relevant, opplyse
om disse interessekonfliktene med hen
blikk på å hindre at de påvirker AIF-ene og
deres investorer negativt, og sikre at de
AIF-ene de forvalter, behandles rettferdig,
e) overholder alle lovfestede krav som gjelder
forretningsførselen, slik at de best mulig
ivaretar interessene til AIF-ene eller inves
torene i AIF-ene de forvalter, og markedets
integritet,
f) behandler alle investorene i AIF-ene rettfer
dig.

Godtgjøring
1. Medlemsstatene skal kreve at AIF-forvaltere
har en godtgjøringspolitikk og -praksis for de
personalkategoriene, herunder den øverste
ledelsen, risikotakere, personer med kontroll
funksjoner samt ansatte hvis samlede godtgjø
ring faller innenfor samme lønnsramme som
den øverste ledelsen og risikotakerne, og hvis
yrkesvirksomhet har en vesentlig innvirkning
på risikoprofilene til AIF-forvalterne eller de
AIF-ene de forvalter, som er forenlig med og
fremmer en forsvarlig og effektiv risikohåndte
ring og ikke oppmuntrer til risikotaking som er
uforenlig med risikoprofilene, reglene eller stif
telsesdokumentene i de AIF-ene de forvalter.
AIF-forvalterne skal fastsette godtgjørings
politikk og -praksis i samsvar med vedlegg II.
2. ESMA skal sikre at det foreligger retnings
linjer for forsvarlig godtgjøringspolitikk som
er i samsvar med vedlegg II. Retningslinjene
skal ta hensyn til prinsippene om forsvarlig
godtgjøringspolitikk fastsatt i rekommanda
sjon 2009/384/EF, størrelsen på AIF-forval
terne og på de AIF-ene de forvalter, deres
interne organisering samt virksomhetens art,
25
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omfang og kompleksitet. ESMA skal samar
beide nært med Den europeiske tilsynsmyn
dighet (Den europeiske banktilsynsmyndig
het) (EBA).
Artikkel 14
Interessekonflikter
1. Medlemsstatene skal kreve at AIF-forvaltere
treffer alle rimelige tiltak for å påvise interes
sekonflikter som oppstår i forbindelse med for
valtningen av AIF-er mellom
a) AIF-forvalteren, herunder dens ledere,
ansatte eller enhver person som er direkte
eller indirekte knyttet til AIF-forvalteren
gjennom kontroll, og AIF-et som forvaltes
av AIF-forvalteren, eller investorene i
nevnte AIF,
b) AIF-et eller investorene i AIF-et og et annet
AIF eller investorene i dette AIF-et,
c) AIF-et eller investorene i AIF-et og en
annen kunde av AIF-forvalteren,
d) AIF-et eller investorene i AIF-et og et inve
steringsforetak som forvaltes av AIF-forval
teren, eller investorene i nevnte investe
ringsforetak, eller
e) to kunder av AIF-forvalteren.
AIF-forvaltere skal opprettholde og anvende
effektive organisatoriske og administrative
ordninger med sikte på å treffe alle rimelige til
tak for å påvise, hindre, håndtere og overvåke
interessekonflikter for å hindre at de påvirker
interessene til AIF-ene og deres investorer
negativt.
AIF-forvaltere skal innenfor sitt eget drifts
miljø skille mellom oppgaver og ansvarsområ
der som kan oppfattes som uforenlige, eller
som kan gi opphav til systematiske interesse
konflikter. AIF-forvaltere skal vurdere om
deres driftsvilkår kan medføre andre vesent
lige interessekonflikter og underrette investo
rene i AIF-ene om disse.
2. Dersom de organisatoriske ordningene som
AIF-forvalteren har innført for å påvise, hindre,
håndtere og overvåke interessekonflikter, ikke
er tilstrekkelige til med rimelig sikkerhet å
sørge for at risikoen for å skade investorenes
interesser kan unngås, skal AIF-forvalteren
tydelig opplyse investorene om interessekon
fliktenes allmenne art og/eller kilder før det
påtar seg oppgaver på deres vegne, og utar
beide hensiktsmessige retningslinjer og fram
gangsmåter.
3. Dersom en AIF-forvalter på vegne av et AIF
bruker tjenestene til en primærmegler, skal

vilkårene være fastsatt i en skriftlig avtale.
Denne avtalen skal særlig omfatte eventuelle
muligheter til å overføre og gjenbruke AIF-ets
eiendeler og skal overholde AIF-ets regler
eller stiftelsesdokumenter. Avtalen skal inne
holde en bestemmelse om at depotmottakeren
skal underrettes om avtalen.
AIF-forvaltere skal utøve behørig sakkyn
dighet, omhu og aktsomhet ved utvelging av de
primærmeglerne som det skal inngås avtale
med.
4. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbe
hold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta til
tak for å angi nærmere
a) de ulike typene interessekonflikter nevnt i
nr. 1,
b) de rimelige tiltakene som AIF-forvaltere
forventes å treffe når det gjelder strukturer
og organisatoriske og administrative fram
gangsmåter for å påvise, hindre, håndtere,
overvåke og opplyse om interessekonflik
ter.
Artikkel 15
Risikohåndtering
1. AIF-forvaltere skal holde risikohåndterings
funksjonen funksjonsmessig og hierarkisk
atskilt fra driftsenhetene, herunder portefølje
forvaltningsfunksjonen.
Den funksjonsmessige og hierarkiske
atskillelsen av risikohåndteringsfunksjonen i
henhold til første ledd skal gjennomgås av
vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat i samsvar med forholdsmessig
hetsprinsippet og under forutsetning av at
AIF-forvalteren under alle omstendigheter
skal kunne godtgjøre at særlige beskyttelses
tiltak mot interessekonflikter muliggjør en
uavhengig risikohåndteringsvirksomhet, og
at risikohåndteringsprosessen oppfyller kra
vene i denne artikkel og er gjennomgående
effektive.
2. AIF-forvaltere skal innføre hensiktsmessige
risikohåndteringssystemer for på egnet vis å
påvise, måle, håndtere og overvåke alle risi
koer som er relevante for hvert AIFs investe
ringsstrategi, og som hvert AIF er eller kan bli
eksponert for.
AIF-forvaltere skal gjennomgå risikohånd
teringssystemene med passende mellomrom
og minst en gang i året og tilpasse dem når det
er nødvendig.
3. AIF-forvaltere skal minst
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a) gjennomføre en hensiktsmessig, dokumen
tert og regelmessig ajourført framgangs
måte for behørig aktsomhet når den inves
terer på vegne av AIF-et, i samsvar med
AIF-ets investeringsstrategi, mål og risiko
profil,
b) sikre at risikoene knyttet til hver investe
ringsposisjon i AIF-et og deres generelle
innvirkning på AIF-ets portefølje fort
løpende kan påvises, måles, håndteres og
overvåkes korrekt gjennom bruken av hen
siktsmessige framgangsmåter for stresstesting,
c) sikre at AIF-ets risikoprofil står i forhold til
AIF-ets størrelse, porteføljestruktur og
investeringsstrategier og mål som fastsatt i
AIF-ets regler eller stiftelsesdokumenter,
prospekt og tilbudsdokumenter.
4. AIF-forvaltere skal fastsette et høyeste nivå for
finansiell giring som de kan anvende for hvert
AIF som de forvalter, samt omfanget av retten
til gjenbruk av sikkerhetsstillelse eller annen
garanti som vil kunne ytes i henhold til avtalen
om finansiell giring, idet det blant annet tas
hensyn til
a) typen AIF,
b) AIF-ets investeringsstrategi,
c) AIF-ets kilder til finansiell giring,
d) enhver annen forbindelse eller ethvert
annet relevant forhold til andre institusjo
ner som yter finansielle tjenester, som vil
kunne utgjøre en systemrisiko,
e) behovet for å begrense eksponeringen
overfor en hvilken som helst motpart,
f) i hvilket omfang det er stilt sikkerhet for
den finansielle giringen,
g) forholdet mellom eiendeler og forpliktelser,
h) størrelsen på, arten og omfanget av AIF-for
valterens virksomhet på de berørte marke
dene.
5. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbehold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta
tiltak for å angi nærmere
a) hvilke risikohåndteringssystemer AIF-for
valtere skal anvende i forbindelse med de
risikoene de pådrar seg på vegne av AIF
ene som de forvalter,
b) hva som er en passende hyppighet for
gjennomgåelse av risikohåndteringssys
temet,
c) hvordan risikohåndteringsfunksjonen skal
holdes funksjonsmessig og hierarkisk
atskilt fra driftsenhetene, herunder porte
føljeforvaltningsfunksjonen,

d) særlige beskyttelsestiltak mot interesse
konflikter som nevnt i nr. 1 annet ledd,
e) kravene nevnt i nr. 3.
Artikkel 16
Likviditetsstyring
1. AIF-forvaltere skal for hvert AIF de forvalter
som ikke er et lukket AIF uten finansiell
giring, benytte seg av et egnet likviditets
styringssystem og vedta framgangsmåter som
vil gjøre det mulig for dem å overvåke AIF-ets
likviditetsrisiko og å sikre at likviditetsprofilen
for AIF-ets investeringer overholder de under
liggende forpliktelsene.
AIF-forvaltere skal regelmessig gjennom
føre stresstester under normale og ekstraordi
nære likviditetsforhold, som vil gjøre det mulig
for dem å vurdere og overvåke AIF-enes likvi
ditetsrisiko i samsvar med resultatene av disse.
2. AIF-forvaltere skal for hvert AIF de forvalter,
sikre at investeringsstrategien, likviditetsprofi
len og innløsningspolitikken er samstemt.
3. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbehold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta
tiltak for å angi nærmere
a) systemene og framgangsmåtene for likvidi
tetsstyring, og
b) tilpasning av investeringsstrategien, likvidi
tetsprofilen og innløsningspolitikken fast
satt i nr. 2.
Artikkel 17
Investering i verdipapiriseringsposisjoner
For å sikre konsekvens på tvers av sektorer og for
å fjerne manglende sammenfall mellom interes
sene til foretak som «pakker om» lån til omsette
lige verdipapirer, og initiativtakere i henhold til
artikkel 4 nr. 41 i direktiv 2006/48/EF, og interes
sene til AIF-forvaltere som investerer i disse
verdipapirene eller andre finansielle instrumen
ter på vegne av AIF-er, skal Kommisjonen, ved
hjelp av delegerte rettsakter i samsvar med artik
kel 56, og med forbehold for vilkårene i artikkel
57 og 58, vedta tiltak som fastsetter kravene på føl
gende områder:
a) de kravene som initiativtakeren, organisatoren
eller den opprinnelige långiveren må oppfylle
for at en AIF-forvalter skal kunne investere i
verdipapirer eller andre finansielle instrumen
ter av denne typen utstedt etter 1. januar 2011
på vegne av AIF-er, herunder krav som sikrer
at initiativtakeren, organisatoren eller den opp
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rinnelige långiveren beholder en netto økono
misk interesse på minst 5 %,
b) kvalitative krav som må oppfylles av AIF-for
valtere som investerer i disse verdipapirene
eller andre finansielle instrumenter på vegne
av ett eller flere AIF-er.
Avsnitt 2
Organisatoriske krav
Artikkel 18
Alminnelige prinsipper
1. Medlemsstatene skal kreve at AIF-forvaltere til
enhver tid bruker tilstrekkelige og hensikts
messige menneskelige og tekniske ressurser
for å sikre korrekt forvaltning av AIF-ene.
Samtidig som det tas hensyn til arten av
AIF-er som AIF-forvalteren forvalter, skal ved
kommende myndigheter i AIF-forvalterens
hjemstat særlig kreve at AIF-forvalteren har
god forvaltnings- og regnskapspraksis, kon
troll- og sikkerhetsordninger for databehand
lingssystemer samt tilfredsstillende internkon
trollordninger, herunder særlig regler for de
ansattes personlige transaksjoner eller for
besittelse eller forvaltning av investeringer
med henblikk på investering for egen regning,
som minst sikrer at enhver transaksjon der
AIF-er er involvert, kan rekonstrueres med
hensyn til opprinnelse, parter, art samt tid og
sted for gjennomføringen, og at eiendeler i AIF
ene som forvaltes av AIF-forvalteren, investe
res i samsvar med AIF-ets regler eller stiftel
sesdokumenter samt gjeldende lovbestemmel
ser.
2. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbe
hold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta til
tak som angir framgangsmåtene og ordnin
gene nevnt i nr. 1
Artikkel 19
Verdsetting
1. AIF-forvaltere skal for hvert AIF de forvalter,
sikre at det fastsettes egnede og konsekvente
framgangsmåter, slik at en korrekt og uavhen
gig verdsetting av AIF-ets eiendeler kan gjen
nomføres i samsvar med denne artikkel, gjel
dende nasjonal lovgivning og AIF-ets regler
eller stiftelsesdokumenter.
2. Reglene for verdsetting av eiendeler og bereg
ningen av netto andelsverdi per andel eller
aksje i AIF-et skal være fastsatt i lovgivningen i

den stat der AIF-et er etablert og/eller i AIF
ets regler eller stiftelsesdokumenter.
3. AIF-forvaltere skal også sikre at netto andels
verdi per andel eller aksje i AIF-er beregnes og
opplyses til investorene i samsvar med denne
artikkel, gjeldende nasjonal lovgivning og AIF
ets regler eller stiftelsesdokumenter.
Framgangsmåtene for verdsetting skal
sikre at eiendeler verdsettes og netto andels
verdi per andel eller aksje beregnes minst en
gang i året.
Dersom AIF-et er av åpen type, skal slike
verdsettinger og beregninger også gjennom
føres med en hyppighet som er hensiktsmessig
i forhold til AIF-ets eiendeler og dets utstedel
ses- og innløsningshyppighet.
Dersom AIF-et er av lukket type, skal slike
verdsettinger og beregninger også gjennom
føres i tilfelle av kapitalforhøyelse eller kapital
nedsettelse i det berørte AIF-et.
Investorene skal underrettes om verdsettin
gene og beregningene som fastsatt i det berørte
AIF-ets regler eller stiftelsesdokumenter.
4. AIF-forvalterne skal sikre at verdsettingsfunk
sjonen utføres av enten
a) en ekstern sakkyndig, som er en fysisk
eller juridisk person som er uavhengig av
AIF-et, AIF-forvalteren og eventuelt andre
personer med nære forbindelser til AIF-et
eller AIF-forvalteren, eller
b) AIF-forvalteren selv, forutsatt at verdset
tingsoppgaven er funksjonelt uavhengig av
porteføljeforvaltningen og godtgjørings
politikken, og andre tiltak sikrer at interes
sekonflikter dempes og at utilbørlig påvirk
ning av arbeidstakerne unngås.
Depotmottakeren som er utpekt for et
AIF, skal ikke utpekes som ekstern sakkyn
dig for dette AIF-et med mindre den funk
sjonelt og hierarkisk har skilt utførelsen av
sine depotmottakerfunksjoner fra opp
gavene som sakkyndig, og de potensielle
interessekonfliktene er tilstrekkelig påvist,
håndtert, overvåket og opplyst om til AIF
ets investorer.
5. Dersom en ekstern sakkyndig utfører verdset
tingsfunksjonen, skal AIF-forvalteren godt
gjøre at
a) den eksterne sakkyndige er underlagt
yrkesmessig registreringsplikt i henhold til
lover og forskrifter eller regler for yrkes
messig vandel,
b) den eksterne sakkyndige kan gi tilstrekke
lige yrkesmessige garantier for at den er i
stand til å utføre den aktuelle verdsettings
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funksjonen på en effektiv måte i samsvar
med nr. 1–3, og
c) utpekingen av den eksterne sakkyndige er
i samsvar med kravene i artikkel 20 nr. 1 og
2 og de delegerte rettsaktene vedtatt i henhold til artikkel 20 nr. 7.
6. Den utpekte eksterne sakkyndige skal ikke
delegere verdsettingsfunksjonen til tredje
mann.
7. AIF-forvaltere skal underrette vedkommende
myndigheter i sin hjemstat om at en ekstern
sakkyndig er utpekt, og disse myndighetene
kan kreve at en annen ekstern sakkyndig utpe
kes i stedet, dersom vilkårene i nr. 5 ikke er
oppfylt.
8. Verdsettingen skal utføres på en upartisk måte
og med behørig sakkyndighet, omhu og akt
somhet.
9. Dersom verdsettingsfunksjonen ikke utføres
av en uavhengig ekstern sakkyndig, kan ved
kommende myndigheter i AIF-forvalterens
hjemstat kreve at AIF-forvalteren får sine fram
gangsmåter for verdsetting og/eller verdset
tinger kontrollert av en ekstern sakkyndig
eller, dersom det er aktuelt, av en revisor.
10. AIF-forvaltere er ansvarlige for korrekt verdset
ting av AIF-ets eiendeler, beregningen av netto
andelsverdi og offentliggjøringen av nevnte
netto andelsverdi. AIF-forvalteres erstatnings
ansvar overfor AIF-et og dets investorer skal
derfor ikke påvirkes av det faktum at AIF-forval
teren har utpekt en ekstern sakkyndig.
Uten hensyn til første ledd og uavhengig av
eventuelle avtaler som fastsetter noe annet,
skal den eksterne sakkyndige være erstat
ningsansvarlig overfor AIF-forvalteren for
eventuelle tap som påføres AIF-forvalteren
som følge av at den eksterne sakkyndige har
utvist uaktsomhet eller forsettlig har unnlatt å
utføre sine oppgaver.
11. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbe
hold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta til
tak for å angi nærmere
a) kriteriene for framgangsmåter for korrekt
verdsetting av eiendeler og beregning av
netto andelsverdi per andel eller aksje,
b) de yrkesmessige garantiene som den
eksterne sakkyndige må kunne gi for å
kunne utføre verdsettingsfunksjonen på en
effektiv måte,
c) hyppigheten av den verdsettingen som
foretas av åpne AIF-er, som både er pas
sende for AIF-ets eiendeler og dets utste
delses- og innløsningspolitikk.

Avsnitt 3
Delegering av AIF-forvalterens funksjoner
Artikkel 20
Delegering
1. AIF-forvaltere som har til hensikt å delegere til
tredjemann utførelsen av oppgaver på deres
vegne, skal underrette vedkommende myndig
heter i sin hjemstat før delegeringsordningene
trer i kraft. Følgende vilkår skal oppfylles:
a) AIF-forvalteren må kunne begrunne hele
sin delegeringsstruktur objektivt,
b) den som ansvaret delegeres til, må råde
over tilstrekkelige ressurser til å utføre de
respektive oppgavene, og de personene
som faktisk utøver virksomheten, skal ha
tilstrekkelig god vandel og tilstrekkelig
erfaring,
c) når delegeringen gjelder porteføljeforvalt
ning eller risikohåndtering, kan den bare
skje til foretak som har tillatelse til eller er
registrert for kapitalforvaltning og under
lagt tilsyn, eller, dersom dette vilkåret ikke
kan oppfylles, bare etter forhåndstillatelse
fra vedkommende myndigheter i AIF-for
valterens hjemstat,
d) når delegeringen gjelder porteføljeforvalt
ning eller risikohåndtering og skjer til et
foretak i en tredjestat, skal det utover kra
vene i bokstav c) sikres samarbeid mellom
vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat og foretakets tilsynsmyndig
het,
e) delegeringen må ikke hindre et effektivt til
syn med AIF-forvalteren og særlig ikke hin
dre AIF-forvalteren i å handle, eller AIF-et i
å bli forvaltet, på en måte som ivaretar
investorenes interesser best mulig,
f) AIF-forvalteren må kunne godtgjøre at den
som ansvaret delegeres til, har de kvalifika
sjonene som kreves, og evne til å utføre de
aktuelle oppgavene, at vedkommende ble
valgt med all behørig aktsomhet og at AIF
forvalteren selv til enhver tid kan overvåke
den delegerte virksomheten, når som helst
gi ytterligere instrukser til den som delege
res oppgaver, og med umiddelbar virkning
tilbakekalle delegeringen når det er i inve
storenes interesse.
Forvalteren skal fortløpende gjennomgå de tje
nestene som ytes av enhver som har fått dele
gert ansvar.
2. Delegering av porteføljeforvaltning eller risi
kohåndtering skal ikke skje til
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3.

4.

5.

6.

a) depotmottakeren eller en som har fått dele
gert ansvar fra en depotmottaker, eller
b) noe annet foretak hvis interesser kan være
i konflikt med interessene til AIF-forvalte
ren eller investorene i AIF-et, med mindre
en slik enhet funksjonelt og hierarkisk har
skilt utførelsen av porteføljeforvaltning
eller risikohåndtering fra sine øvrige opp
gaver som potensielt kunne komme i kon
flikt med disse, og de potensielle interesse
konfliktene er tilstrekkelig påvist, håndtert,
overvåket og opplyst om til AIF-ets inve
storer.
AIF-forvalterens erstatningsansvar overfor
AIF-et og dets investorer skal ikke påvirkes av
det faktum at AIF-forvalteren har delegert
funksjoner til en tredjemann eller av en even
tuell etterfølgende videredelegering, og AIF
forvalteren kan heller ikke delegere sine funk
sjoner i et slikt omfang at denne i praksis ikke
lenger kan anses å være forvalter av AIF-et,
eller i den utstrekning at AIF-forvalteren blir et
postkasseselskap.
Tredjemann kan videredelegere enhver funk
sjon som er delegert til den, forutsatt at føl
gende vilkår er oppfylt:
a) AIF-forvalteren har på forhånd gitt sam
tykke til videredelegeringen,
b) AIF-forvalteren har underrettet vedkom
mende myndigheter i sin hjemstat før ord
ningene med videredelegering trer i kraft,
c) vilkårene fastsatt i nr. 1, idet alle henvisnin
ger til «den som ansvaret delegeres til»
leses som henvisning til «den som ansvaret
videredelegeres til».
Videredelegering av porteføljeforvaltning eller
risikohåndtering skal ikke skje til
a) depotmottakeren eller en som har fått dele
gert ansvar fra en depotmottaker, eller
b) noe annet foretak hvis interesser kan være i
konflikt med interessene til AIF-forvalteren
eller investorene i AIF-et, med mindre en
slik enhet funksjonelt og hierarkisk har skilt
utførelsen av porteføljeforvaltning eller risi
kohåndtering fra sine øvrige oppgaver som
potensielt kunne komme i konflikt med
disse, og de potensielle interessekonfliktene
er tilstrekkelig påvist, håndtert, overvåket
og opplyst om til AIF-ets investorer.
Den aktuelle personen som ansvaret er
delegert til, skal fortløpende gjennomgå de
tjenestene som ytes av hver person som har
fått videredelegert ansvar.
Dersom den som har fått videredelegert
ansvar, ytterligere delegerer noen av sine

funksjoner, får vilkårene fastsatt i nr. 4 anven
delse mutatis mutandis.
7. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbehold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta
tiltak for å angi nærmere
a) vilkårene for oppfyllelse av kravene fastsatt
i nr. 1, 2, 4 og 5,
b) vilkårene for at en AIF-forvalter skal anses
å ha delegert sine funksjoner i en slik grad
at den er blitt et postkasseselskap og ikke
lenger kan betraktes som forvalter av AIFet, er fastsatt i nr. 3.
Avsnitt 4
Depotmottaker
Artikkel 21
Depotmottaker
1. AIF-forvalteren skal sikre at det utpekes en
enkelt depotmottaker for hvert AIF den forval
ter, i samsvar med denne artikkel.
2. Utpekingen av depotmottaker skal dokumen
teres i en skriftlig avtale. Avtalen skal blant
annet regulere den informasjonsutvekslingen
som er nødvendig for at depotmottakeren skal
kunne utføre sine oppgaver for AIF-et det er
utpekt som depotmottaker for, som fastsatt i
dette direktiv og i andre relevante lover og for
skrifter.
3. Depotmottakeren skal være
a) en kredittinstitusjon som har sitt forret
ningskontor i Unionen, og som har tillatelse
i samsvar med direktiv 2006/48/EF,
b) et verdipapirforetak som har sitt forret
ningskontor i Unionen, som er underlagt
kapitaldekningskravene i samsvar med
artikkel 20 nr. 1 i direktiv 2006/49/EF, herunder kapitalkrav for operasjonell risiko,
og som har tillatelse i samsvar med direk
tiv 2004/39/EF, og som også yter tilleggs
tjenester som oppbevaring i depot og for
valtning av finansielle instrumenter for
kunders regning i samsvar med avsnitt B
nr. 1 i vedlegg I til direktiv 2004/39/EF;
slike verdipapirforetaks ansvarlige kapital
skal under ingen omstendigheter være
mindre enn den startkapitalen som er
nevnt i artikkel 9 i direktiv 2006/49/EF,
eller
c) andre kategorier av institusjoner som er
underlagt regulering og løpende tilsyn, og
som fra 21. juli 2011 omfattes av de kate
goriene institusjoner som medlemsstatene
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har fastsatt kan utøve virksomhet som
depotmottaker i henhold til artikkel 23 nr. 3
i direktiv 2009/65/EF.
Bare for AIF-er etablert i en tredjestat, og med
forbehold for nr. 5 bokstav b), kan depotmot
takeren også være en kredittinstitusjon eller en
annen enhet av samme art som de enhetene
som er nevnt i dette nummer første ledd bok
stav a) og b), forutsatt at vilkårene i nr. 6 bok
stav b) er oppfylt.
I tillegg kan medlemsstatene tillate at for
AIF-er som ikke har noen innløsningsretter
som kan utøves i en periode på fem år fra tids
punktet for de første investeringene, og som i
henhold til sin grunnleggende investerings
politikk generelt ikke investerer i eiendeler
som må oppbevares i depot i samsvar med nr. 8
bokstav a), eller som generelt investerer i
utstedere eller unoterte selskaper for potensi
elt å oppnå kontroll over slike selskaper i sam
svar med artikkel 26, kan depotmottakeren
være en enhet som utfører depotmottakerfunk
sjoner som del av sin yrkes- eller forretnings
virksomhet som en slik enhet har yrkesmessig
registreringsplikt for i henhold til lover og for
skrifter eller regler for yrkesmessig vandel, og
som kan stille tilstrekkelige finansielle og
yrkesmessige garantier for å gjøre den i stand
til å utføre aktuelle depotmottakerfunksjoner
effektivt og oppfylle de forpliktelsene som føl
ger av denne oppgaven.
4. For å unngå interessekonflikter mellom depot
mottakeren, AIF-forvalteren og/eller AIF-et
og/eller dets investorer
a) skal en AIF-forvalter ikke utøve virksomhet
som depotmottaker,
b) skal en primærmegler som opptrer som
motpart til et AIF, ikke opptre som depot
mottaker for dette AIF-et med mindre den
funksjonelt og hierarkisk har skilt utførel
sen av depotmottakerfunksjonene fra opp
gavene som primærmegler, og de potensi
elle interessekonfliktene er tilstrekkelig
påvist, håndtert, overvåket og opplyst om
til AIF-ets investorer. Depotmottakeren kan
delegere sine oppbevaringsoppgaver til en
slik primærmegler i samsvar med nr. 11,
forutsatt at de relevante vilkårene er opp
fylt.
5. Depotmottakeren skal være etablert på et av
følgende steder:
a) for AIF-er etablert i Unionen, i AIF-ets
hjemstat,
b) for AIF-er etablert i en tredjestat, i den
tredjestaten der AIF-et er etablert, eller i

hjemstaten til AIF-forvalteren som forvalter
AIF-et, eller i referansemedlemsstaten til
AIF-forvalteren som forvalter AIF-et.
6. Uten hensyn til kravene fastsatt i nr. 3 skal
utpekingen av en depotmottaker som er eta
blert i en tredjestat, til enhver tid være under
lagt følgende vilkår:
a) vedkommende myndigheter i de medlems
statene der andelene eller aksjene i AIF-et
etablert i en tredjestat skal markedsføres,
og vedkommende myndigheter i AIF-for
valterens hjemstat, dersom dette ikke er
samme myndigheter, har undertegnet avta
ler om samarbeid og utveksling av opplys
ninger med depotmottakerens vedkom
mende myndigheter,
b) depotmottakeren er underlagt effektiv
regulering, herunder minstekapitalkrav, og
tilsyn som har samme virkning som unions
retten og håndheves effektivt,
c) tredjestaten der depotmottakeren er eta
blert, er ikke oppført som et ikke-samar
beidsvillig land og territorium av FATF,
d) de medlemsstatene der andeler eller aksjer
i AIF-et etablert i en tredjestat skal mark
edsføres, og AIF-forvalterens hjemstat, der
som dette ikke er samme medlemsstater,
har undertegnet en avtale med tredjestaten
der depotmottakeren er etablert, som er
helt i samsvar med standardene fastsatt i
artikkel 26 i OECDs mønsteravtale om
beskatning av inntekter og kapital, og sik
rer effektiv utveksling av opplysninger i
skattesaker, herunder eventuelle multilate
rale skatteavtaler,
e) depotmottakeren skal i henhold til avtale
være ansvarlig overfor AIF-et eller overfor
investorene i AIF-et i samsvar med nr. 12 og
13, og skal uttrykkelig samtykke i å over
holde nr. 11.
Dersom en vedkommende myndighet i en
annen medlemsstat er uenig i den vurderingen
av anvendelsen av første ledd bokstav a), c) og
e) som er gjort av vedkommende myndigheter
i AIF-forvalterens hjemstat, kan de berørte
vedkommende myndigheter henvise saken til
ESMA, som kan handle i samsvar med den
myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i
forordning (EU) nr. 1095/2010.
På grunnlag av kriteriene fastsatt i nr. 17
bokstav b) skal Kommisjonen vedta gjennom
føringsrettsakter der det fastsettes at regule
ring og tilsyn i en tredjestat har samme virk
ning som unionsretten, og håndheves effektivt.
Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas
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etter framgangsmåten med undersøkelses
komité nevnt i artikkel 59 nr. 2.
7. Depotmottakeren skal generelt sikre at AIF
ets kontantstrømmer blir behørig overvåket,
og skal særlig sikre at alle betalinger fra eller
på vegne av investorer ved tegning av andeler
eller aksjer i et AIF er blitt mottatt, og at alle
likvide midler i AIF-et er bokført på kassekon
toer som er åpnet i AIF-ets navn, eller i AIF-for
valterens navn på vegne av AIF-et, eller i
depotmottakerens navn på vegne av AIF-et,
hos en enhet nevnt i artikkel 18 nr. 1 bokstav
a)–c) i direktiv 2006/73/EF eller hos en annen
enhet av samme art, på det relevante markedet
der kassekontoer kreves, forutsatt at en slik
enhet er underlagt regulering og tilsyn som
har samme virkning som unionsretten og
håndheves effektivt, i samsvar med prinsip
pene i artikkel 16 i direktiv 2006/73/EF.
Dersom kassekontoene er åpnet i depot
mottakerens navn på vegne av AIF-et, skal
ingen likvide midler fra enheten nevnt i første
ledd og ingen av depotmottakerens egne lik
vide midler bokføres på slike kontoer.
8. AIF-ets eiendeler eller de eiendelene som AIF
forvalteren forvalter på vegne av AIF-et, skal
oppbevares av en depotmottaker i henhold til
følgende:
a) når det gjelder finansielle instrumenter
som kan oppbevares i depot:
i) depotmottakeren skal oppbevare alle
finansielle instrumenter som kan
registreres på en konto for finansielle
instrumenter som er åpnet i depotmot
takerens regnskaper, samt alle finansi
elle instrumenter som fysisk kan leve
res til depotmottakeren,
ii) for dette formål skal depotmottakeren
sikre at alle de finansielle instrumentene
som kan registreres på en konto for
finansielle instrumenter som er åpnet i
depotmottakerens regnskaper, regi
streres i depotmottakerens regnskaper
på separate kontoer i samsvar med prin
sippene fastsatt i artikkel 16 i direktiv
2006/73/EF, som er åpnet på vegne av
AIF-et eller av AIF-forvalteren på vegne
av AIF-et, slik at de til enhver tid tydelig
kan identifiseres som tilhørende AIF-et i
samsvar med gjeldende lov,
b) når det gjelder andre eiendeler:
i) depotmottakeren skal kontrollere at
AIF-et, eller AIF-forvalteren som opp
trer på vegne av AIF-et, har eiendoms
rett til disse eiendelene, og skal vedlike

holde et register over de eiendelene
som det er godtgjort at AIF-et eller AIF
forvalteren på vegne av AIF-et, har eien
domsretten til,
ii) vurderingen av hvorvidt AIF-et eller
AIF-forvalteren som opptrer på vegne
av AIF-et, har eiendomsretten, skal
baseres på opplysninger eller dokumen
ter som framlegges av AIF-et eller AIF
forvalteren, samt på en eventuell eksi
sterende ekstern dokumentasjon,
iii) depotmottakeren skal holde registeret
oppdatert.
9. I tillegg til oppgavene nevnt i nr. 7 og 8 skal
depotmottakeren
a) sikre at salg, utstedelse, gjenkjøp, innløs
ning og mortifikasjon av andeler eller
aksjer i AIF-et utføres i samsvar med gjel
dende nasjonal lovgivning og AIF-ets regler
eller stiftelsesdokumenter,
b) sikre at verdien av andelene eller aksjene i
AIF-et beregnes i samsvar med gjeldende
nasjonal lovgivning, AIF-ets regler eller stif
telsesdokumenter og framgangsmåtene
fastsatt i artikkel 19,
c) utføre AIF-forvalterens instrukser med
mindre de er i strid med gjeldende nasjonal
lovgivning eller AIF-ets regler eller stiftel
sesdokumenter,
d) sikre at AIF-et ved transaksjoner som berø
rer AIF-ets eiendeler, mottar vederlag
innen vanlige frister,
e) sikre at AIF-ets inntekter anvendes i sam
svar med gjeldende nasjonal lovgivning og
AIF-ets regler eller stiftelsesdokumenter.
10. AIF-forvalteren og depotmottakeren skal innen
for rammen av sine respektive oppgaver handle
ærlig, rettferdig, profesjonelt, uavhengig og i
AIF-ets eller AIF-ets investorers interesse.
En depotmottaker skal ikke utøve virksom
het overfor AIF-et, eller AIF-forvalteren på
vegne av AIF-et, som kan skape interessekon
flikter mellom AIF-et, AIF-ets investorer, AIF
forvalteren og depotmottakeren selv, med min
dre depotmottakeren funksjonelt og hierarkisk
har skilt utførelsen av depotmottakerfunksjo
nene fra sine øvrige oppgaver som potensielt
kunne komme i konflikt med disse, og de
potensielle interessekonfliktene er tilstrekke
lig påvist, håndtert, overvåket og opplyst om til
AIF-ets investorer.
De eiendelene som er nevnt i nr. 8, skal ikke
gjenbrukes av depotmottakeren uten forhånds
samtykke fra AIF-et, eller AIF-forvalteren på
vegne av AIF-et.
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11. Depotmottakeren skal ikke delegere sine
funksjoner beskrevet i denne artikkel til tredje
mann, med unntak av dem som er nevnt i nr. 8.
Depotmottakeren kan delegere funksjo
nene nevnt i nr. 8 til tredjemann forutsatt at føl
gende vilkår er oppfylt:
a) oppgavene delegeres ikke i den hensikt å
omgå kravene i dette direktiv,
b) depotmottakeren kan godtgjøre at det fore
ligger en objektiv begrunnelse for delege
ringen,
c) depotmottakeren har utøvd behørig
sakkyndighet, omhu og aktsomhet i forbin
delse med utvelgingen og utpekingen av
enhver tredjemann som den ønsker å dele
gere en del av sine oppgaver til, og utviser
fortsatt behørig sakkyndighet, omhu og
aktsomhet ved den regelmessige kontrol
len med og pågående overvåkingen av
enhver tredjemann som den har delegert
en del av sine oppgaver til, og av tredje
manns ordninger med hensyn til de dele
gerte oppgavene, og
d) depotmottakeren sikrer at tredjemann til
enhver tid oppfyller følgende vilkår ved
utførelsen av de oppgavene som er delegert
til den:
i) tredjemann har de strukturene og den
sakkunnskapen som er tilstrekkelig og
står i et passende forhold til arten og
kompleksiteten av de eiendelene som
AIF-et, eller AIF-forvalteren på vegne av
AIF-et, har betrodd vedkommende,
ii) når det gjelder oppbevaringsoppgavene
nevnt i nr. 8 bokstav a), er tredjemann
underlagt effektiv regulering, herunder
minstekapitalkrav, og tilsyn i den
berørte jurisdiksjonen, og tredjemann
er underlagt en ekstern periodisk revi
sjon for å sikre at de finansielle instru
mentene er i dennes besittelse,
iii) tredjemann holder depotmottakerens
kunders eiendeler atskilt fra sine egne
eiendeler og fra depotmottakerens eien
deler på en slik måte at de til enhver tid
klart kan identifiseres som eiendeler som
tilhører en gitt depotmottakers kunder,
iv) tredjemann gjør ikke bruk av eiende
lene uten forhåndssamtykke fra AIF-et,
eller AIF-forvalteren på vegne av AIF-et,
og forutgående underretning av depot
mottakeren, og
v) tredjemann overholder de generelle for
pliktelsene og forbudene som er fastsatt
i nr. 8 og 10.

Uten hensyn til annet ledd bokstav d) ii) kan
depotmottakeren når lovgivningen i en tred
jestat krever at visse finansielle instrumenter
oppbevares i depot hos en lokal enhet, og ingen
lokale enheter oppfyller delegeringskravene
fastsatt i nevnte bokstav, delegere sine funksjo
ner til en slik lokal enhet bare i det omfang
tredjestatens lovgivning krever det, og bare så
lenge det ikke finnes noen lokale enheter som
oppfyller delegeringskravene, på følgende vil
kår:
a) investorene i det relevante AIF-et må være
behørig underrettet om at denne delegerin
gen er påkrevd på grunn av juridiske
begrensninger i tredjestatens lovgivning,
og om de omstendighetene som berettiger
delegeringen, før de foretar investeringen,
og
b) AIF-et eller AIF-forvalteren på vegne av
AIF-et må pålegge depotmottakeren å dele
gere oppbevaringen av slike finansielle
instrumenter til en slik lokal enhet.
Tredjemann kan i sin tur videredelegere disse
funksjonene, forutsatt at samme krav er opp
fylt. I slike tilfeller får nr. 13 anvendelse mutatis
mutandis på de berørte partene.
Med hensyn til dette nummer skal yting av
tjenester som angitt i direktiv 98/26/EF gjen
nom et oppgjørssystem for verdipapirer i henhold til nevnte direktiv, eller yting av tilsva
rende tjenester gjennom oppgjørssystemer for
verdipapirer i tredjestater, ikke anses som dele
gering av oppbevaringsfunksjoner.
12. Depotmottakeren skal være ansvarlig overfor
AIF-et eller AIF-ets investorer for tap av finan
sielle instrumenter som oppbevares i depot i
henhold til nr. 8 bokstav a), som er forårsaket
av depotmottakeren eller av en tredjemann
som oppbevaringen av finansielle instrumen
ter er delegert til.
Ved slikt tap av et finansielt instrument
som oppbevares i depot, skal depotmottake
ren uten unødig opphold gi AIF-et, eller AIF
forvalteren på vegne av AIF-et, tilbake et
finansielt instrument av samme type eller et
tilsvarende beløp. Depotmottakeren skal ikke
være ansvarlig dersom den kan bevise at tapet
skyldes en ekstern hendelse utenfor dens
rimelige kontroll hvis konsekvenser hadde
vært uunngåelige tross alle rimelige
anstrengelser for å unngå dem.
Depotmottakeren skal også være ansvarlig
overfor AIF-et eller AIF-ets investorer for
ethvert annet tap disse måtte lide som følge av
at depotmottakeren har vist uaktsomhet eller
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forsettlig har misligholdt sine forpliktelser i
henhold til dette direktiv.
13. Depotmottakerens erstatningsansvar skal ikke
berøres av en eventuell delegering som nevnt i
nr. 11.
Uten hensyn til første ledd i dette nummer
kan depotmottakeren i tilfelle tap av finansielle
instrumenter som oppbevares i depot av tredje
mann i henhold til nr. 11, fraskrive seg ansvar
under forutsetning av at den kan bevise at
a) alle krav til delegeringen av depotmottak
erens oppbevaringsoppgaver fastsatt i nr.
11 annet ledd er oppfylt,
b) en skriftlig avtale mellom depotmottakeren
og tredjemann uttrykkelig overfører depot
mottakerens ansvar til denne tredjemann
og gjør det mulig for AIF-et, eller AIF-for
valteren på vegne av AIF-et, å gjøre krav
gjeldende overfor denne tredjemann i for
bindelse med tapet av finansielle instru
menter, eller for depotmottakeren å gjøre et
slikt krav gjeldende på deres vegne, og
c) en skriftlig avtale mellom depotmottakeren
og AIF-et, eller AIF-forvalteren på vegne av
AIF-et, uttrykkelig tillater en slik ansvars
fraskrivelse fra depotmottakerens side og
angir den objektive grunnen til å avtale en
slik fraskrivelse.
14. Når lovgivningen i en tredjestat krever at visse
finansielle instrumenter oppbevares i depot
hos en lokal enhet, og ingen lokale enheter
oppfyller delegeringskravene fastsatt i nr. 11
bokstav d) ii), kan depotmottakeren dessuten
fraskrive seg ansvar dersom følgende vilkår er
oppfylt:
a) reglene eller stiftelsesdokumentene for det
berørte AIF-et tillater uttrykkelig slik fraskri
velse på vilkårene fastsatt i dette nummer,
b) investorene i det berørte AIF-et er før sin
investering blitt behørig underrettet om
nevnte fraskrivelse og om de omstendig
hetene som berettiger den,
c) AIF-et, eller AIF-forvalteren på vegne av
AIF-et, har pålagt depotmottakeren å dele
gere oppbevaringen av slike finansielle
instrumenter til en lokal enhet,
d) det finnes en skriftlig avtale mellom depot
mottakeren og AIF-et, eller AIF-forvalteren
på vegne av AIF-et, som uttrykkelig tillater
en slik fraskrivelse, og
e) det finnes en skriftlig avtale mellom depot
mottakeren og tredjemann som uttrykkelig
overfører depotmottakerens erstatningsan
svar til den lokale enheten og gjør det mulig
for AIF-et, eller AIF-forvalteren på vegne av

AIF-et, å gjøre krav gjeldende overfor
nevnte lokale enhet i forbindelse med tapet
av finansielle instrumenter, eller for depot
mottakeren å gjøre et slikt krav gjeldende
på deres vegne.
15. Ansvaret overfor investorene i AIF-et kan gjø
res gjeldende direkte eller indirekte gjennom
AIF-forvalteren, avhengig av hvilken rettslige
status forholdet mellom depotmottakeren,
AIF-forvalteren og investorene har.
16. Depotmottakeren skal på anmodning gi sine
vedkommende myndigheter alle de opplysnin
gene som depotmottakeren har mottatt under
utførelsen av sine plikter, og som kan være
nødvendige for AIF-ets eller AIF-forvalterens
vedkommende myndigheter. Dersom ved
kommende myndigheter for AIF-et eller AIF
forvalteren er forskjellige fra depotmottake
rens, skal depotmottakerens vedkommende
myndigheter omgående oversende de mot
tatte opplysningene til AIF-ets og AIF-forvalte
rens vedkommende myndigheter.
17. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbehold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta
tiltak for å angi nærmere
a) hvilke opplysninger som skal inngå i den
skriftlige avtalen nevnt i nr. 2,
b) alminnelige kriterier for å vurdere om regu
leringen og tilsynet i de tredjestatene som
er nevnt i nr. 6 bokstav b), har samme virk
ning som unionsretten, og håndheves
effektivt,
c) vilkårene for å utføre depotmottakerfunk
sjonene i samsvar med nr. 7, 8 og 9, herunder
i) hvilken type finansielle instrumenter
som skal omfattes av depotmottakerens
oppbevaringsoppgaver i samsvar med
nr. 8 bokstav a),
ii) på hvilke vilkår depotmottakeren kan
utføre sine oppbevaringsoppgaver med
hensyn til finansielle instrumenter som
er registrert hos en sentral depotmot
taker, og
iii) på hvilke vilkår depotmottakeren skal
oppbevare finansielle instrumenter som
er utstedt på navn og registrert hos en
utsteder eller et registreringskontor, i
samsvar med nr. 8 bokstav b),
d) depotmottakerens forpliktelse til å vise
behørig aktsomhet i samsvar med nr. 11
bokstav c),
e) forpliktelsen til å holde eiendeler atskilt i
samsvar med nr. 11 bokstav d) iii),
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f) på hvilke vilkår og under hvilke omstendig
heter finansielle instrumenter som opp
bevares i depot, skal anses som tapt,
g) hva som skal forstås med eksterne hendel
ser utenfor rimelig kontroll hvis konse
kvenser ikke kunne ha vært unngått tross
alle rimelige anstrengelser for å unngå dem
samsvar med nr. 12,
h) på hvilke vilkår og under hvilke omstendig
heter det finnes en objektiv grunn til å
avtale ansvarsfraskrivelse i samsvar med
nr. 13.
Kapittel IV
Gjennomsiktighetskrav
Artikkel 22
Årsrapport
1. En AIF-forvalter skal for hvert AIF etablert i
Unionen som den forvalter, og for hvert AIF
den markedsfører i Unionen, gjøre en årsrap
port tilgjengelig for hvert regnskapsår senest
seks måneder etter regnskapsårets slutt.
Årsrapporten skal på anmodning utleveres til
investorene. Årsrapporten skal gjøres tilgjen
gelig for vedkommende myndigheter i AIF-for
valterens hjemstat og, der det er relevant, i
AIF-ets hjemstat.
Dersom AIF-et skal offentliggjøre en
årsrapport i samsvar med direktiv 2004/109/
EF, er det bare tilleggsopplysningene nevnt i
nr. 2 som trenger å bli framlagt for investorer
på anmodning, enten separat eller som et til
legg til årsrapporten. I sistnevnte tilfelle skal
årsrapporten offentliggjøres senest fire måne
der etter regnskapsårets slutt.
2. Årsrapporten skal inneholde minst følgende:
a) en balanse eller en oversikt over eiendeler
og forpliktelser,
b) en redegjørelse for inntekter og utgifter i
regnskapsåret,
c) en virksomhetsberetning for regnskaps
året,
d) eventuelle vesentlige endringer av opplys
ningene nevnt i artikkel 23 for regnskaps
året som omfattes av rapporten,
e) samlet godtgjøringsbeløp for regnskaps
året, inndelt i fast og variabel godtgjøring,
som utbetales av AIF-forvalteren til dens
ansatte, og antall mottakere samt, der det er
relevant, resultatavhengig vederlag som
AIF-et har betalt,
f) samlet godtgjøringsbeløp fordelt på AIF
forvalterens øverste ledelse og personale

hvis virksomhet har hatt en vesentlig innvirkning på AIF-ets risikoprofil.
3. Regnskapsopplysningene i årsrapporten skal
være utarbeidet i samsvar med regnskapsstan
dardene i AIF-ets hjemstat eller i samsvar med
regnskapsstandardene i den tredjestat der
AIF-et er etablert, og med regnskapsreglene
fastsatt i AIF-ets regler og stiftelsesdokumen
ter.
Regnskapsopplysningene i årsrapporten
skal revideres av en eller flere personer som i
henhold til lov har myndighet til å revidere
regnskaper i samsvar med europaparlamentsog rådsdirektiv 2006/43/EF av 17. mai 2006
om lovfestet revisjon av årsregnskap og kon
sernregnskap26. Revisjonsberetningen med
eventuelle forbehold skal i sin helhet gjengis i
årsrapporten.
Som unntak fra annet ledd kan medlems
statene tillate AIF-forvaltere som markedsfører
AIF-er etablert i en tredjestat, å underlegge
årsrapportene for disse AIF-ene en revisjon
som overholder gjeldende internasjonale revi
sjonsstandarder i den stat der AIF-et har sitt
forretningskontor.
4. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbehold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta
tiltak for å angi nærmere årsrapportens innhold og format. Disse tiltakene skal tilpasses
typen AIF-er som de gjelder for.
Artikkel 23
Opplysninger til investorer
1. AIF-forvaltere skal for hvert AIF etablert i
Unionen som de forvalter, og for hvert AIF
som de markedsfører i Unionen, i samsvar
med AIF-ets regler eller stiftelsesdokumenter
gjøre følgende opplysninger tilgjengelige for
AIF-ets investorer før de investerer i AIF-et,
samt alle vesentlige endringer av disse opp
lysningene:
a) en beskrivelse av investeringsstrategien
og -målene for AIF-et, opplysninger om
hvor et eventuelt mottaker-AIF er etablert,
og hvor de underliggende fondene er eta
blert dersom AIF-et er et «fond i fond», en
beskrivelse av de typer eiendeler som AIFet kan investere i, teknikkene det kan
bruke og alle risikoer forbundet med
dette, eventuelle gjeldende investerings
begrensninger, under hvilke omstendighe
26
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b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

i)

j)

ter AIF-et kan bruke finansiell giring,
typene finansiell giring som er tillatt, og
kildene for finansiell giring samt risikoer
forbundet med dette, eventuelle begrens
ninger på bruken av finansiell giring og
eventuelle ordninger for sikkerhet og
gjenbruk av eiendeler samt høyeste finan
sielle giring som AIF-forvalteren har rett
til å anvende på vegne av AIF-et,
en beskrivelse av de framgangsmåtene som
AIF-et kan benytte for å endre sin inve
steringsstrategi eller investeringspolitikk,
eller begge,
en beskrivelse av de viktigste juridiske kon
sekvensene av kontraktsforholdet som er
inngått med sikte på investering, herunder
opplysninger om domsmyndighet, gjel
dende lovgivning og om det finnes juridiske
virkemidler for å sikre anerkjennelse og
fullbyrding av dommer på territoriet der
AIF-et er etablert,
identiteten til AIF-forvalteren, AIF-ets
depotmottaker, revisor og eventuelt andre
tjenesteytere samt en beskrivelse av deres
oppgaver og investorenes rettigheter,
en beskrivelse av hvordan AIF-forvalteren
overholder kravene i artikkel 9 nr. 7,
en beskrivelse av enhver forvaltningsfunk
sjon som AIF-forvalteren har delegert i
henhold til vedlegg I, og enhver oppbeva
ringsfunksjon som depotmottakeren har
delegert, opplysninger om identiteten til
den som har fått delegert ansvar og eventu
elle interessekonflikter som kan oppstå
som følge av slike delegeringer,
en beskrivelse av AIF-ets framgangsmåte
for verdsetting og metode for prisfastset
ting som brukes for å verdsette eiendeler,
herunder metodene som brukes ved
verdsetting av eiendeler som er vanskelige
å verdsette, i samsvar med artikkel 19,
en beskrivelse av AIF-ets håndtering av lik
viditetsrisiko, herunder innløsningsretter
både under normale og ekstraordinære
omstendigheter, og eksisterende innløs
ningsavtaler med investorer,
en beskrivelse av alle gebyrer, avgifter og
kostnader med angivelse av det høyeste
beløpet av disse som direkte eller indirekte
skal dekkes av investorene,
en beskrivelse av hvordan AIF-forvalteren
sikrer rettferdig behandling av investorene,
og dersom en investor får særbehandling
eller rett til å få særbehandling, en beskrivelse av denne særbehandlingen, typen

2.

3.

4.

5.

investorer som får slik særbehandling, og,
dersom det er relevant, deres juridiske eller
økonomiske forbindelser til AIF-et eller
AIF-forvalteren,
k) den seneste årsrapporten som nevnt i artik
kel 22,
l) framgangsmåter og vilkår for utstedelse
eller salg av andeler eller aksjer,
m) seneste netto andelsverdi av AIF-et eller
seneste markedspris for andeler eller
aksjer i AIF-et, i samsvar med artikkel 19,
n) AIF-ets historiske resultater, der de er til
gjengelige,
o) primærmeglerens identitet og en beskri
velse av alle vesentlige ordninger som AIF
et har inngått med sine primærmeglere, på
hvilken måte interessekonflikter i denne
forbindelse håndteres, bestemmelsen i
avtalen med depotmottakeren om mulighe
ten for å overføre og gjenbruke eiendeler i
AIF-et, og opplysninger om en eventuell
overføring av ansvar til primærmegleren,
p) en beskrivelse av hvordan og når opplysnin
gene som kreves i henhold til nr. 4 og 5,
skal gis.
AIF-forvalteren skal underrette investorene før
de investerer i AIF-et om eventuelle ordninger
som depotmottakeren har inngått for å fra
skrive seg ansvar ved avtale i samsvar med
artikkel 21 nr. 13. AIF-forvalteren skal også
omgående underrette investorene om eventu
elle endringer i depotmottakerens ansvar.
Dersom AIF-et er pålagt å offentliggjøre et pro
spekt i samsvar med direktiv 2003/71/EF eller
i samsvar med nasjonal lovgivning, skal bare
de opplysningene som er nevnt i nr. 1 og 2,
som kommer i tillegg til opplysningene i prospektet, offentliggjøres separat eller som til
leggsopplysninger i prospektet.
AIF-forvaltere skal for hvert AIF etablert i Uni
onen som de forvalter, og for hvert AIF som de
markedsfører i Unionen, regelmessig gi inves
torene følgende opplysninger:
a) den prosentandelen av AIF-ets eiendeler
som på grunn av sin illikvide natur er
underlagt særskilte ordninger,
b) eventuelle nye ordninger for styring av lik
viditeten i AIF-et,
c) AIF-ets aktuelle risikoprofil og risiko
håndteringssystemene som AIF-for valte
ren benytter for å håndtere disse risiko
ene.
AIF-forvaltere som forvalter AIF-er etablert i
Unionen som benytter finansiell giring, eller
som markedsfører i Unionen AIF-er som
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benytter finansiell giring, skal for hvert slikt
AIF regelmessig opplyse om
a) enhver endring i det høyeste nivået av
finansiell giring som AIF-forvalteren kan
benytte på vegne av AIF-et, og enhver rett
til gjenbruk av sikkerhet eller andre garan
tier som er gitt i henhold til ordningen med
finansiell giring,
b) det samlede beløpet for den finansielle
giringen som er benyttet av AIF-et.
6. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbe
hold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta
delegerte rettsakter som nærmere angir AIF
forvalteres opplysningsplikter som nevnt i nr.
4 og 5, herunder hvor ofte opplysningene
nevnt i nr. 5 skal framlegges.
Disse tiltakene skal tilpasses den typen
AIF-forvalter de får anvendelse på.
Artikkel 24
Plikt til å rapportere til vedkommende
myndigheter
1. En AIF-forvalter skal regelmessig rapportere
til vedkommende myndigheter i sin hjemstat
om de viktigste markedene og instrumentene
den handler med på vegne av AIF-ene den for
valter.
AIF-forvalteren skal framlegge opplysnin
ger om de viktigste instrumentene den handler
med, de markedene den er medlem av eller
handler aktivt på, og om de viktigste ekspone
ringene og de største konsentrasjonene for de
AIF-ene den forvalter.
2. En AIF-forvalter skal for hvert AIF etablert i
Unionen som den forvalter, og for hvert AIF
den markedsfører i Unionen, gi vedkommende
myndigheter i hjemstaten følgende opplysnin
ger:
a) den prosentandelen av AIF-ets eiendeler
som på grunn av sin illikvide natur er
underlagt særskilte ordninger,
b) eventuelle nye ordninger for styring av lik
viditeten i AIF-et,
c) AIF-ets aktuelle risikoprofil og risikohånd
teringssystemene som AIF-forvalteren
benytter for å håndtere markedsrisiko, lik
viditetsrisiko, motpartsrisiko og andre risi
koer, herunder operasjonell risiko,
d) opplysninger om de viktigste kategoriene
eiendeler som AIF-et har investert i, og
e) resultatene av stresstester utført i samsvar
med artikkel 15 nr. 3 bokstav b) og artikkel
16 nr. 1 annet ledd.

3. AIF-forvalteren skal på anmodning framlegge
følgende dokumenter for vedkommende
myndigheter i hjemstaten:
a) en årsrapport for hvert AIF etablert i Unio
nen som AIF-forvalteren forvalter, og for
hvert AIF som den markedsfører i Unio
nen, for hvert regnskapsår, i samsvar med
artikkel 22 nr. 1,
b) ved utgangen av hvert kvartal en detaljert
liste over alle AIF-er som AIF-forvalteren
forvalter.
4. En AIF-forvalter som forvalter AIF-er som
benytter finansiell giring i vesentlig grad, skal
gjøre opplysninger tilgjengelige for vedkom
mende myndigheter i sin hjemstat om det sam
lede nivået av finansiell giring som benyttes for
hvert AIF den forvalter, om fordelingen av finan
siell giring knyttet til lån av likvide midler eller
verdipapirer, og finansiell giring knyttet til finan
sielle derivater, samt opplysninger om i hvilket
omfang AIF-ets eiendeler er blitt gjenbrukt i
henhold til ordninger for finansiell giring.
AIF-forvaltere skal også gi opplysninger
om de fem mest betydelige utlånerne av kon
tanter eller verdipapirer for hvert AIF som AIF
forvalteren forvalter, og om de beløpene for
den finansiell giringen som er mottatt fra hver
av disse kildene for hvert av disse AIF-ene.
For AIF-forvaltere etablert i en tredjestat er
rapporteringspliktene nevnt i dette nummer
begrenset til AIF-er etablert i Unionen som de
forvalter, og AIF-er etablert i en tredjestat som
de markedsfører i Unionen.
5. Dersom det er nødvendig for en effektiv over
våking av systemrisiko, kan vedkommende
myndigheter i hjemstaten kreve opplysninger i
tillegg til dem som er beskrevet i denne artik
kel, både på regelmessig grunnlag og på
anmodning. Vedkommende myndigheter skal
underrette ESMA om de ytterligere opplys
ningskravene.
I unntakstilfeller og når det er nødvendig
for å sikre finanssystemets stabilitet og integri
tet, eller for å fremme langsiktig bærekraftig
vekst, kan ESMA anmode vedkommende
myndigheter i hjemstaten om å innføre ytter
ligere rapporteringskrav.
6. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbe
hold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta til
tak for å angi nærmere
a) når finansiell giring anses for å være benyt
tet i vesentlig grad i henhold til nr. 4, og
b) plikten til å rapportere og framlegge opplys
ninger i henhold til denne artikkel.
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Disse tiltakene skal ta hensyn til nødvendig
heten av å unngå en urimelig stor administrativ
byrde for vedkommende myndigheter.

Kapittel V
AIF-forvaltere som forvalter særlige typer AIF-er
Avsnitt 1
AIF-forvaltere som forvalter AIF-er med
finansiell giring
Artikkel 25
Vedkommende myndigheters bruk av
opplysninger, tilsynssamarbeid og
begrensninger på finansiell giring
1. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat bru
ker opplysningene som skal samles inn i henhold til artikkel 24, for å fastslå i hvilken grad
bruken av finansiell giring bidrar til å bygge
opp systemrisikoen i finanssystemet, risikoen
for uro på markedene eller risikoen for økono
misk vekst på lang sikt.
2. Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat skal sikre at alle opplysninger
som samles inn i henhold til artikkel 24 om alle
AIF-forvalterne som de fører tilsyn med, og
opplysningene som samles inn i henhold til
artikkel 7, gjøres tilgjengelige for vedkom
mende myndigheter i andre berørte medlems
stater, ESMA og ESRB etter framgangsmåtene
fastsatt i artikkel 50 om tilsynssamarbeid. De
skal også omgående framlegge opplysninger
etter disse framgangsmåtene og bilateralt til
vedkommende myndigheter i andre medlems
stater som er direkte berørt, dersom en AIF
forvalter som de har ansvar for, eller et AIF
som forvaltes av denne AIF-forvalteren, vil
kunne utgjøre en viktig kilde for motpartsri
siko for en kredittinstitusjon eller en annen
systemrelevant institusjon i andre medlems
stater.
3. AIF-forvalteren skal godtgjøre at begrensnin
gene på finansiell giring for hvert AIF den for
valter, er fornuftige, og at den til enhver tid
overholder disse begrensningene. Vedkom
mende myndigheter skal vurdere hvilke risi
koer en AIF-forvalters bruk av finansiell giring
i forbindelse med de AIF-ene den forvalter, vil
kunne innebære, og når det anses nødvendig
for å sikre finanssystemets stabilitet og integri
tet, skal vedkommende myndigheter i AIF-for
valterens hjemstat, etter å ha underrettet
ESMA, ESRB og det berørte AIF-ets vedkom

4.

5.

6.

7.

8.

mende myndigheter, innføre begrensninger
på nivået av finansiell giring som en AIF-forval
ter har rett til å benytte, eller andre begrens
ninger på forvaltningen av AIF-et i forbindelse
med de AIF-ene som den forvalter, for å
begrense finansiell girings medvirkning til å
bygge opp systemrisikoen i finanssystemet
eller risikoen for uro på markedene. Vedkom
mende myndigheter i AIF-forvalterens hjem
stat skal behørig underrette ESMA, ESRB og
AIF-ets vedkommende myndigheter om tiltak
som er truffet for dette formål, etter fram
gangsmåtene fastsatt i artikkel 50.
Underretningen nevnt i nr. 3 skal gis senest ti
virkedager før det foreslåtte tiltaket skal tre i
kraft eller bli fornyet. Underretningen skal
omfatte opplysninger om det foreslåtte tiltaket,
begrunnelsen for tiltaket samt tidspunktet for
når tiltaket skal tre i kraft. Under særlige
omstendigheter kan vedkommende myndig
heter i AIF-forvalterens hjemstat beslutte at
det foreslåtte tiltaket skal tre i kraft før utløpet
av tidsrommet nevnt i første punktum.
ESMAs rolle er å lette og samordne og særlig
å forsøke å sikre at vedkommende myndig
heter anvender en konsekvent tilnærmings
måte når det gjelder de tiltakene som foreslås
av vedkommende myndigheter i henhold til
nr. 3.
Etter å ha mottatt underretningen nevnt i nr. 3
skal ESMA gi råd til vedkommende myndig
heter i AIF-forvalterens hjemstat om tiltaket
som er foreslått eller truffet. Rådet kan særlig
gjelde hvorvidt vilkårene for å iverksette tiltak
synes å være oppfylt, hvorvidt tiltakene er hen
siktsmessige og tiltakenes varighet.
På grunnlag av opplysningene som er mottatt i
samsvar med nr. 2, og etter å ha tatt hensyn til
eventuelle råd fra ESRB, kan ESMA fastsette
at den finansielle giringen som er benyttet av
en AIF-forvalter, eller av en gruppe AIF-forval
tere, utgjør en vesentlig risiko for finanssys
temets stabilitet og integritet og kan gi råd til
vedkommende myndigheter for å angi nær
mere hvilke korrigerende tiltak som bør tref
fes, herunder begrensninger på nivået av
finansiell giring som nevnte AIF-forvalter eller
gruppe av AIF-forvaltere har rett til å benytte.
ESMA skal umiddelbart underrette berørte
vedkommende myndigheter, ESRB og Kom
misjonen om en slik fastsettelse.
Dersom en vedkommende myndighet foreslår
å treffe tiltak som er i strid med ESMAs råd
som nevnt i nr. 6 eller 7, skal den underrette
ESMA og gi sin begrunnelse for dette. ESMA
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kan offentligjøre opplysninger om at en ved
kommende myndighet ikke følger eller har til
hensikt å følge dens råd. ESMA kan også fra
tilfelle til tilfelle beslutte å offentliggjøre
begrunnelsen som vedkommende myndighet
har gitt for ikke å følge rådet. De berørte ved
kommende myndigheter skal motta forhånds
varsel om slik offentliggjøring.
9. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbe
hold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta til
tak som fastsetter prinsipper for under hvilke
omstendigheter vedkommende myndigheter
skal anvende bestemmelsene i nr. 3, idet det
tas hensyn til AIF-enes ulike strategier, ulike
markedsvilkår der AIF-ene driver virksomhet,
og mulige prosykliske virkninger av å anvende
disse bestemmelsene.
Avsnitt 2
Forpliktelser for AIF-forvaltere som forvalter AIF
er som oppnår kontroll over unoterte selskaper
og utstedere
Artikkel 26
Virkeområde
1. Dette avsnitt får anvendelse på
a) AIF-forvaltere som forvalter ett eller flere
AIF-er som enten alene eller i fellesskap på
grunnlag av en avtale med sikte på å oppnå
kontroll, oppnår kontroll over et unotert
selskap i samsvar med nr. 5,
b) AIF-forvaltere som samarbeider med en
eller flere andre AIF-forvaltere på grunnlag
av en avtale i henhold til hvilken de AIF-ene
som disse AIF-forvalterne forvalter i felles
skap, oppnår kontroll over et unotert sel
skap i samsvar med nr. 5.
2. Dette avsnitt får ikke anvendelse dersom de
berørte unoterte selskapene er
a) små og mellomstore bedrifter i henhold til
artikkel 2 nr. 1 i vedlegget til kommisjonsre
kommandasjon 2003/361/EF av 6. mai om
definisjonen av svært små, små og mellom
store bedrifter27, eller
b) spesialforetak (SPV) hvis formål er å
erverve, besitte eller forvalte fast eiendom.
3. Uten hensyn til nr. 1 og 2 får artikkel 27 nr. 1
også anvendelse på AIF-forvaltere som forval
ter AIF-er som oppnår en ikke-kontrollerende
eierinteresse i et unotert selskap.
27
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4. Artikkel 28 nr. 1–3 og artikkel 30 får også
anvendelse på AIF-forvaltere som forvalter
AIF-er som oppnår kontroll over utstedere.
Med hensyn til nevnte artikler får nr. 1 og 2
anvendelse mutatis mutandis.
5. I dette avsnitt menes med kontroll med hensyn til unoterte selskaper, mer enn 50 % av
stemmerettene i selskapene.
Ved beregning av den prosentandelen
stemmeretter som innehas av det berørte AIFet, i tillegg til de stemmerettene som innehas
direkte av det berørte AIF-et, skal stemmeret
tene som innehas av følgende tas med i bereg
ningen, forutsatt at kontroll som nevnt i første
nummer, er fastslått:
a) et foretak som kontrolleres av AIF-et, og
b) en fysisk eller juridisk person som opptrer i
eget navn, men på vegne av AIF-et eller på
vegne av et foretak som kontrolleres av
AIF-et.
Prosentandelen stemmeretter skal beregnes
på grunnlag av alle de aksjene som det er knyt
tet stemmeretter til, selv om utøvelsen av en
slik rett er suspendert.
Uten hensyn til artikkel 4 nr. 1 bokstav i)
skal kontroll i forhold til utstedere med hensyn
til artikkel 28 nr. 1–3 og artikkel 30, fastsettes i
samsvar med artikkel 5 nr. 3 i direktiv 2004/
25/EF.
6. Dette avsnitt får anvendelse med forbehold for
vilkårene og begrensningene i artikkel 6 i
direktiv 2002/14/EF.
7. Dette avsnitt får anvendelse uten at det berø
rer anvendelsen av eventuelle strengere regler
som medlemsstatene har vedtatt når det gjel
der erverv av eierandeler hos utstedere og
unoterte selskaper på deres territorier.
Artikkel 27
Underretning om erverv av større eierandeler og
kontroll over unoterte selskaper
1. Medlemsstatene skal, når et AIF erverver,
avhender eller innehar andeler i et unotert sel
skap, kreve at den AIF-forvalteren som forval
ter et slikt AIF, underretter vedkommende
myndigheter i sin hjemstat om andelen stem
meretter i det unoterte selskapet som innehas
av AIF-et, så snart den andelen når, overskri
der eller faller under tersklene på 10 %, 20 %,
30 %, 50 % og 75 %.
2. Medlemsstatene skal kreve at når et AIF alene
eller i fellesskap oppnår kontroll over et unotert
selskap i henhold til artikkel 26 nr. 1, sammen
holdt med nr. 5 i nevnte artikkel, skal AIF-for
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valteren som forvalter et slikt AIF, underrette
følgende om AIF-ets oppnåelse av kontroll:
a) det unoterte selskapet,
b) aksjeeiere hvis navn og adresse AIF-forval
teren har tilgjengelig eller kan få tilgang til
fra det unoterte selskapet eller fra et regis
ter som AIF-forvalteren har eller kan få til
gang til, og
c) vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat.
3. Underretningen som kreves i henhold til nr. 2,
skal inneholde følgende tilleggsopplysninger:
a) situasjonen som oppstår med hensyn til
stemmeretter,
b) på hvilke vilkår kontrollen ble oppnådd,
herunder opplysninger om identiteten til de
ulike berørte aksjeeierne, enhver fysisk
eller juridisk person som har rett til å utøve
stemmeretter på deres vegne, og, dersom
det er aktuelt, kjeden av foretak stemmeret
tene i praksis innehas gjennom,
c) datoen for når kontrollen ble oppnådd.
4. I sin underretning til det unoterte selskapet
skal AIF-forvalteren uten unødig opphold
anmode selskapets styre om å underrette
arbeidstakerrepresentantene eller, dersom
slike ikke finnes, arbeidstakerne selv, om den
kontrollen AIF-et som forvaltes av AIF-forvalte
ren, har oppnådd, og opplysningene nevnt i nr.
3. AIF-forvalteren skal gjøre sitt ytterste for å
sikre at arbeidstakerrepresentantene eller,
dersom slike ikke finnes, arbeidstakerne selv,
blir behørig underrettet av styret i samsvar
med denne artikkel.
5. Underretningene nevnt i nr. 1–3 skal gis som
snart som mulig, men senest ti virkedager
etter den datoen da AIF-et nådde, overskred
eller falt under den relevante terskelen eller
oppnådde kontroll over det unoterte sel
skapet.
Artikkel 28
Opplysninger ved oppnåelse av kontroll
1. Medlemsstatene skal kreve at når et AIF alene
eller i fellesskap oppnår kontroll over et uno
tert selskap eller en utsteder i henhold til artik
kel 26 nr. 1, sammenholdt med nr. 5 i nevnte
artikkel, skal AIF-forvalteren som forvalter et
slikt AIF, gjøre opplysningene nevnt i nr. 2, til
gjengelige for
a) vedkommende selskap,
b) aksjeeiere i selskapet hvis navn og adresse
AIF-forvalteren har tilgjengelig eller kan få
tilgang til fra selskapet eller fra et register

som AIF-forvalteren har eller kan få tilgang
til, og
c) vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat.
Medlemsstatene kan kreve at opplysningene
nevnt i nr. 2 også gjøres tilgjengelige for ved
kommende myndigheter for det unoterte sel
skapet, som medlemsstatene kan utpeke for
dette formål.
2. AIF-forvalteren skal gjøre tilgjengelig
a) identiteten til de AIF-forvalterne som enten
alene eller etter avtale med andre AIF-for
valtere forvalter AIF-ene som har oppnådd
kontroll,
b) de retningslinjene som anvendes for å fore
bygge og håndtere interessekonflikter,
særlig mellom AIF-forvalteren, AIF-et og
selskapet, herunder opplysninger om sær
lige beskyttelsestiltak som er fastsatt for å
sikre at alle avtaler mellom AIF-forvalteren
og/eller AIF-et og selskapet er inngått på
vanlige konkurransevilkår, og
c) de retningslinjene for ekstern og intern
kommunikasjon som gjelder for selskapet,
særlig når det gjelder de ansatte.
3. I sin underretning til selskapet i henhold til nr.
1 bokstav a) skal AIF-forvalteren anmode sel
skapets styre om å underrette arbeidstaker
representantene eller, dersom slike ikke fin
nes, arbeidstakerne selv, uten unødig opphold
om opplysningene nevnt i nr. 1. AIF-forvalte
ren skal gjøre sitt ytterste for å sikre at
arbeidstakerrepresentantene eller, dersom
slike ikke finnes, arbeidstakerne selv, blir
behørig underrettet av styret i samsvar med
denne artikkel.
4. Medlemsstatene skal kreve at når et AIF alene
eller i fellesskap oppnår kontroll over et unotert
selskap i henhold til artikkel 26 nr. 1, sammen
holdt med nr. 5 i nevnte artikkel, skal AIF-for
valteren som forvalter et slikt AIF, sikre at AIFet, eller AIF-forvalteren på vegne av AIF-et,
framlegger opplysninger om sine hensikter
med hensyn til det unoterte selskapets framti
dige virksomhet og de sannsynlige virknin
gene for ansettelsesvilkårene, herunder enhver
vesentlig endring i arbeidsvilkårene, for
a) det unoterte selskapet, og
b) aksjeeiere i det unoterte selskapet hvis
navn og adresse AIF-forvalteren har tilgjen
gelig eller kan få tilgang til fra det unoterte
selskapet eller fra et register som AIF-for
valteren har eller kan få tilgang til.
I tillegg skal AIF-forvalteren som forvalter det
berørte AIF-et, anmode om og gjøre sitt ytter
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ste for å sikre at styret i det unoterte selskapet
gjør tilgjengelig opplysningene fastsatt i første
ledd for arbeidstakerrepresentantene eller,
dersom slike ikke finnes, arbeidstakerne selv, i
det unoterte selskapet.
5. Medlemsstatene skal kreve at når et AIF opp
når kontroll over et unotert selskap i henhold
til artikkel 26 nr. 1, sammenholdt med nr. 5 i
nevnte artikkel, skal AIF-forvalteren som for
valter et slikt AIF, gi vedkommende myndig
heter i sin hjemstat og AIF-ets investorer opp
lysninger om hvordan ervervet er finansiert.

selskapet eller, dersom slike ikke finnes,
arbeidstakerne selv, innen fristen angitt i
artikkel 22 nr. 1, eller
b) gjøre tilgjengelig opplysningene nevnt i nr.
1 bokstav a) for investorene i AIF-et, i den
grad opplysningene er tilgjengelige, innen
fristen angitt i artikkel 22 nr. 1 og under
enhver omstendighet ikke senere enn
datoen for utarbeiding av det unoterte sel
skapets årsrapport i samsvar med gjel
dende nasjonal lovgivning.
Artikkel 30

Artikkel 29

Tømming av selskap for eiendeler

Særlige bestemmelser om årsrapporten for AIF
er som utøver kontroll over unoterte selskaper

1. Medlemsstatene skal kreve at når et AIF alene
eller i fellesskap oppnår kontroll over et uno
tert selskap eller en utsteder i henhold til artik
kel 26 nr. 1, sammenholdt med nr. 5 i nevnte
artikkel, skal AIF-forvalteren som forvalter et
slikt AIF, i et tidsrom på 24 måneder etter at
AIF-et overtok kontrollen
a) ikke ha tillatelse til å lette, støtte eller gi
instrukser om utdeling, kapitalnedsettelse,
innløsning av aksjer og/eller erverv av
egne aksjer som beskrevet i nr. 2,
b) i den grad AIF-forvalteren har rett til å
stemme på vegne av AIF-et på møtene i sel
skapets styringsorganer, ikke stemme for
utdeling, kapitalnedsettelse, innløsning av
aksjer og/eller erverv av egne aksjer som
beskrevet i nr. 2, og
c) under alle omstendigheter gjøre sitt ytter
ste for å hindre utdelinger, kapitalnedset
telse, innløsning av aksjer og/eller erverv
av egne aksjer som beskrevet i nr. 2.
2. De pliktene som er pålagt AIF-forvaltere i henhold til nr. 1, skal omfatte følgende:
a) enhver utdeling til aksjeeiere som gjøres når
nettoeiendelene på avslutningsdatoen for
siste regnskapsår som fastsatt i selskapets
årsregnskap er, eller etter slik utdeling ville
blitt, lavere enn beløpet for den tegnede
kapitalen med tillegg av de reservene som i
henhold til lov eller vedtekter ikke kan utde
les, idet det underforstås at dersom den ikke
innkalte delen av den tegnede kapitalen ikke
inkluderes i de eiendelene som framgår av
balansen, skal dette beløpet trekkes fra belø
pet på den tegnede kapitalen,
b) enhver utdeling til aksjeeiere der det
utdelte beløp ville overstige resultatet ved
utgangen av siste regnskapsår, med tillegg
av eventuelt overført resultat samt overført
beløp fra reservefond som er tilgjengelige

1. Medlemsstatene skal kreve at når et AIF alene
eller i fellesskap oppnår kontroll over et uno
tert selskap i henhold til artikkel 26 nr. 1, sam
menholdt med nr. 5 i nevnte artikkel, skal AIF
forvalteren som forvalter et slikt AIF, enten
a) anmode om og gjøre sitt ytterste for å sikre
at det unoterte selskapets årsrapport utar
beidet i samsvar med nr. 2, gjøres tilgjenge
lig av selskapets styre for arbeidstakerre
presentantene eller, dersom slike ikke fin
nes, arbeidstakerne selv innen fristen for
utarbeiding av en slik årsrapport i samsvar
med gjeldende nasjonal lovgivning, eller
b) for hvert slikt AIF tar med i årsrapporten i
henhold til artikkel 22 opplysningene nevnt
i nr. 2 for det berørte unoterte selskapet.
2. Tilleggsopplysningene som skal tas med i sel
skapets eller AIF-ets årsrapport, skal i samsvar
med nr. 1 minst omfatte en pålitelig oversikt
over utviklingen i selskapets virksomhet, som
viser situasjonen ved slutten av den perioden
som årsrapporten gjelder. Rapporten skal også
angi
a) viktige hendelser som er inntruffet etter
regnskapsårets avslutning,
b) selskapets forventede utvikling og
c) opplysninger om erverv av egne aksjer fast
satt i artikkel 22 nr. 2 i rådsdirektiv 77/91/
EØF28.
3. AIF-forvalteren som forvalter det berørte AIFet, skal enten
a) anmode om og gjøre sitt ytterste for å sikre
at det unoterte selskapets styre gjør tilgjen
gelig opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav b)
som gjelder det berørte selskapet, for
arbeidstakerrepresentantene i det berørte
28
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for dette formål, og med fradrag av overført
tap og beløp som i henhold til lov eller ved
tekter er avsatt til reservefondet,
c) i den grad erverv av egne aksjer er tillatt,
selskapets erverv, herunder aksjer som sel
skapet tidligere har ervervet, og som utgjør
en del av dets aksjebeholdning, og aksjer
ervervet av en person som handler i eget
navn, men på selskapets vegne, som vil
kunne medføre at verdien av nettoeiende
lene reduseres til under beløpet nevnt i
bokstav a).
3. Med henblikk på nr. 2
a) skal uttrykket «utdeling» som nevnt i nr. 2
bokstav a) og b), særlig omfatte utbetaling
av utbytte og renteinntekter knyttet til
aksjer,
b) får bestemmelsene om kapitalnedsettelse
ikke anvendelse på en nedsettelse av tegnet
kapital dersom formålet er å utligne påløpte
tap eller sette av pengebeløp i bundet kapi
tal som ikke kan utdeles, forutsatt at det
berørte reservefondets størrelse etter en
slik operasjon ikke utgjør mer enn 10 % av
den nedsatte tegnede kapitalen, og
c) skal begrensningene fastsatt i nr. 2 bokstav
c) være omfattet av artikkel 20 nr. 1 bokstav
b)–h) i direktiv 77/91/EØF.
Kapittel VI
Rettigheter for AIF-forvaltere etablert i unionen
til å markedsføre og forvalte i unionen AIF-er
etablert i unionen
Artikkel 31
Markedsføring i AIF-forvalterens hjemstat av
andeler eller aksjer i AIF-er etablert i Unionen
1. Medlemsstatene skal sikre at en AIF-forvalter
med tillatelse etablert i Unionen kan mar
kedsføre andeler eller aksjer i ethvert AIF
etablert i Unionen som den forvalter, til profe
sjonelle investorer i AIF-forvalterens hjemstat
så snart vilkårene fastsatt i denne artikkel er
oppfylt.
Dersom AIF-et etablert i Unionen er et tilfø
rings-AIF, er retten til markedsføring nevnt i
første ledd underlagt det vilkåret at mottaker
AIF-et også er et AIF etablert i Unionen som
forvaltes av en AIF-forvalter med tillatelse eta
blert i Unionen.
2. AIF-forvalteren skal sende en underretning til
vedkommende myndigheter i sin hjemstat
med hensyn til hvert AIF etablert i Unionen
som den har til hensikt å markedsføre.

Underretningen skal inneholde dokumen
tasjonen og opplysningene fastsatt i vedlegg
III.
3. Senest 20 virkedager etter mottak av den full
stendige underretningen i henhold til nr. 2
skal vedkommende myndigheter i AIF-forval
terens hjemstat underrette AIF-forvalteren
om hvorvidt den kan begynne å markedsføre
AIF-et identifisert i underretningen nevnt i nr.
2. Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat skal hindre at AIF-et markeds
føres bare dersom AIF-forvalterens forvalt
ning av AIF-et ikke er i samsvar med eller
kommer til å være i samsvar dette direktiv,
eller AIF-forvalteren på annet vis ikke overholder eller kommer til å overholde dette
direktiv. Dersom beslutningen er positiv, kan
AIF-forvalteren begynne å markedsføre AIFet i sin hjemstat fra datoen for underretnin
gen fra vedkommende myndigheter om
dette.
Dersom det dreier seg om forskjellige
myndigheter, skal vedkommende myndigheter
i AIF-forvalterens hjemstat også underrette
vedkommende myndigheter for AIF-et om at
AIF-forvalteren kan begynne å markedsføre
andeler eller aksjer i AIF-et.
4. Ved enhver vesentlig endring av de opplysnin
gene som er gitt i samsvar med nr. 2, skal AIF
forvalteren skriftlig underrette vedkommende
myndigheter i sin hjemstat om denne end
ringen minst én måned før endringen gjen
nomføres, når det gjelder alle endringer som
er planlagt av AIF-forvalteren, eller umiddel
bart etter at en ikke-planlagt endring har funnet sted.
Dersom AIF-forvalterens forvaltning av
AIF-et etter en planlagt endring ikke lenger er
i samsvar med dette direktiv, eller AIF-forvalte
ren for øvrig ikke lenger overholder dette
direktiv, skal de berørte vedkommende
myndigheter uten unødig opphold underrette
AIF-forvalteren om at den ikke skal gjennom
føre endringen.
Dersom en planlagt endring gjennomføres
uten hensyn til første og annet ledd, eller en
ikke-planlagt endring har funnet sted med den
følge at AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et
ikke lenger er i samsvar med dette direktiv,
eller AIF-forvalteren for øvrig ikke lenger overholder dette direktiv, skal vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat treffe
alle nødvendige tiltak i samsvar med artikkel
46, herunder om nødvendig uttrykkelig forby
markedsføring av AIF-et.
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5. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av
denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til
tekniske gjennomføringsstandarder for å fast
sette
a) utformingen av og innholdet i en mal for
underretningen nevnt i nr. 2, og
b) utformingen av den skriftlige underretnin
gen nevnt i nr. 4.
Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta
de tekniske reguleringsstandardene nevnt i
første ledd i samsvar med artikkel 15 i forord
ning (EU) nr. 1095/2010.
6. Uten hensyn til artikkel 43 nr. 1 skal medlems
statene kreve at AIF-er som forvaltes og mar
kedsføres av AIF-forvaltere, skal markedsføres
bare til profesjonelle investorer.

4.

5.

Artikkel 32
Markedsføring i andre medlemsstater enn AIF
forvalterens hjemstat av andeler eller aksjer i
AIF-er etablert i Unionen
1. Medlemsstatene skal sikre at en AIF-forvalter
med tillatelse etablert i Unionen kan markeds
føre andeler eller aksjer i et AIF etablert i Uni
onen som den forvalter, til profesjonelle inves
torer i en annen medlemsstat enn AIF-forvalte
rens hjemstat så snart vilkårene fastsatt i
denne artikkel er oppfylt.
Dersom AIF-et etablert i Unionen er et til
førings-AIF, er retten til markedsføring nevnt i
første ledd underlagt det vilkår at mottaker
AIF-et også er et AIF etablert i Unionen som
forvaltes av en AIF-forvalter med tillatelse eta
blert i Unionen.
2. AIF-forvalteren skal sende en underretning til
vedkommende myndigheter i sin hjemstat
med hensyn til hvert AIF etablert i Unionen
som den har til hensikt å markedsføre.
Underretningen skal inneholde dokumen
tasjonen og opplysningene fastsatt i vedlegg IV.
3. Vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens
hjemstat skal senest 20 virkedager etter datoen
for mottak av den fullstendige underretningen
nevnt i nr. 2, oversende den fullstendige under
retningen til vedkommende myndigheter i de
medlemsstatene der det er hensikten at AIF-et
skal markedsføres. Oversending skal skje bare
dersom AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et
er i samsvar med og fortsatt vil være i samsvar
med dette direktiv, og dersom AIF-forvalteren
for øvrig overholder dette direktiv.
Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat skal legge ved en erklæring om
at den berørte AIF-forvalteren har tillatelse til å

6.

7.

forvalte AIF-er med en bestemt investerings
strategi.
Når underretningen er oversendt, skal ved
kommende myndigheter i AIF-forvalterens
hjemstat umiddelbart underrette AIF-forvalte
ren om dette. AIF-forvalteren kan begynne å
markedsføre AIF-et i AIF-forvalterens vertsstat
fra datoen for underretningen fra vedkom
mende myndigheter.
Dersom det dreier seg om forskjellige
myndigheter, skal vedkommende myndigheter
i AIF-forvalterens hjemstat også underrette
vedkommende myndigheter for AIF-et om at
AIF-forvalteren kan begynne å markedsføre
andeler eller aksjer i AIF-et i AIF-forvalterens
vertsstat.
Ordningene nevnt i bokstav h) i vedlegg IV
skal være underlagt lovgivningen og tilsynet i
AIF-forvalterens vertsstat.
Medlemsstatene skal sikre at underretningen
fra AIF-forvalteren nevnt i nr. 2 og erklæringen
i nr. 3 gis på et språk som er vanlig i internasjo
nale finanskretser.
Medlemsstatene skal sikre at deres ved
kommende myndigheter godtar elektronisk
oversending og arkivering av dokumentene
nevnt i nr. 3.
Ved enhver vesentlig endring av de opplysnin
gene som er gitt i samsvar med nr. 2, skal AIF
forvalteren skriftlig underrette vedkommende
myndigheter i sin hjemstat om denne end
ringen minst én måned før en planlagt endring
gjennomføres, eller umiddelbart etter at en
ikke-planlagt endring har funnet sted.
Dersom AIF-forvalterens forvaltning av
AIF-et etter en planlagt endring ikke lenger er
i samsvar med dette direktiv, eller AIF-forvalte
ren for øvrig ikke lenger overholder dette
direktiv, skal de berørte vedkommende
myndigheter uten unødig opphold underrette
AIF-forvalteren om at den ikke skal gjennom
føre endringen.
Dersom en planlagt endring gjennomføres
uten hensyn til første og annet ledd, eller en
ikke-planlagt endring har funnet sted med den
følge at AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et
ikke lenger er i samsvar med dette direktiv,
eller AIF-forvalteren for øvrig ikke lenger overholder dette direktiv, skal vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat treffe
alle nødvendige tiltak i samsvar med artikkel
46, herunder om nødvendig uttrykkelig forby
markedsføring av AIF-et.
Dersom endringene kan godtas fordi de
ikke påvirker overholdelsen av dette direktiv
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når det gjelder AIF-forvalterens forvaltning av
AIF-et eller AIF-forvalterens overholdelse av
dette direktiv for øvrig, skal vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat omgå
ende underrette vedkommende myndigheter i
AIF-forvalterens
vertsstat
om
disse
endringene.
8. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av
denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til
tekniske gjennomføringsstandarder for å fast
sette
a) utformingen av og innholdet i en mal for
underretningen nevnt i nr. 2,
b) utformingen av og innholdet i en mal for
erklæringen nevnt i nr. 3,
c) utformingen av oversendingen nevnt i nr. 3,
og
d) utformingen av den skriftlige underretnin
gen nevnt i nr. 7.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i
forordning (EU) nr. 1095/2010.
9. Uten hensyn til artikkel 43 nr. 1 skal medlems
statene kreve at AIF-er som forvaltes og mar
kedsføres av AIF-forvalteren, skal markeds
føres bare til profesjonelle investorer.
Artikkel 33
Vilkår for forvaltning av AIF-er etablert i Unionen
som er etablert i andre medlemsstater
1. Medlemsstatene skal sikre at en AIF-forval
ter med tillatelse etablert i Unionen kan for
valte AIF-er etablert i Unionen som er eta
blert i en annen medlemsstat, enten direkte
eller ved å opprette en filial, forutsatt at AIF
forvalteren har tillatelse til å forvalte den
typen AIF-er.
2. En AIF-forvalter som har til hensikt for første
gang å forvalte AIF-er etablert i Unionen som
er etablert i en annen medlemsstat, skal med
dele følgende opplysninger til vedkommende
myndigheter i sin hjemstat:
a) i hvilken medlemsstat den har til hensikt å
forvalte AIF-ene direkte eller opprette en
filial,
b) en virksomhetsplan der det særlig angis
hvilke tjenester den har til hensikt å yte, og
en angivelse av de AIF-ene den har til hen
sikt å forvalte.
3. Dersom AIF-forvalteren har til hensikt å opp
rette en filial, skal den gi følgende opplysnin
ger i tillegg til dem som er nevnt i nr. 2:
a) hvordan filialen skal være organisert,

b) adresse i AIF-ets hjemstat som dokumenter
kan innhentes fra,
c) navn og kontaktopplysninger til de perso
nene som har ansvar for ledelsen av filialen.
4. Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat skal innen én måned etter at den
fullstendige dokumentasjonen i samsvar med
nr. 2 er mottatt, eller innen to måneder etter at
den fullstendige dokumentasjonen i samsvar
med nr. 3 er mottatt, oversende den fullsten
dige dokumentasjonen til vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat. Oversending skal skje bare dersom AIF-forvalte
rens forvaltning av AIF-et er i samsvar med og
fortsatt vil være i samsvar med dette direktiv,
og dersom AIF-forvalteren for øvrig overhol
der dette direktiv.
Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat skal legge ved en erklæring om
at de har gitt tillatelse til den berørte AIF-for
valteren.
Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat skal umiddelbart underrette
AIF-forvalteren om oversendingen.
Etter å ha mottatt underretningen om over
sendingen kan AIF-forvalteren begynne å yte
sine tjenester i vertsstaten.
5. AIF-forvalterens vertsstat skal ikke pålegge
den berørte AIF-forvalteren noen andre krav
på de områdene som omfattes av dette direk
tiv.
6. Dersom det skjer en endring i de opplysnin
gene som er gitt i samsvar med nr. 2 og even
tuelt nr. 3, skal en AIF-forvalter skriftlig under
rette vedkommende myndigheter i sin hjem
stat om denne endringen minst én måned før
en planlagt endring gjennomføres, eller umid
delbart etter at en ikke-planlagt endring har
funnet sted.
Dersom AIF-forvalterens forvaltning av
AIF-et etter en planlagt endring ikke lenger er
i samsvar med dette direktiv, eller AIF-forvalte
ren for øvrig ikke lenger overholder dette
direktiv, skal de berørte vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat uten
unødig opphold underrette AIF-forvalteren om
at den ikke skal gjennomføre endringen.
Dersom en planlagt endring gjennomføres
uten hensyn til første og annet ledd, eller en
ikke-planlagt endring har funnet sted med den
følge at AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et
ikke lenger er i samsvar med dette direktiv,
eller AIF-forvalteren for øvrig ikke lenger overholder dette direktiv, skal vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat treffe
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alle nødvendige tiltak i samsvar med artikkel
46.
Dersom endringene kan godtas fordi de
ikke påvirker overholdelsen av dette direktiv
når det gjelder AIF-forvalterens forvaltning av
AIF-et eller AIF-forvalterens overholdelse av
dette direktiv for øvrig, skal vedkommende
myndigheter i forvalterens hjemstat omgående
underrette vedkommende myndigheter i AIF
forvalterens vertsstat om disse endringene.
7. For å sikre ensartet harmonisering av denne
artikkel kan ESMA utarbeide et utkast til tek
niske reguleringsstandarder for å angi hvilke
opplysninger som skal framlegges i samsvar
med nr. 2 og 3.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–
14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
8. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av
denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til
tekniske gjennomføringsstandarder for å fast
sette standardskjemaer, maler og framgangs
måter for oversending av opplysninger i sam
svar med nr. 2 og 3.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i
forordning (EU) nr. 1095/2010.
Kapittel VII
Særlige regler med hensyn til tredjestater
Artikkel 34
Vilkår for AIF-forvaltere etablert i Unionen som
forvalter AIF-er etablert i en tredjestat som ikke
markedsføres i medlemsstatene
1. Medlemsstatene skal sikre at en AIF-forval
ter med tillatelse etablert i Unionen kan for
valte AIF-er etablert i en tredjestat som ikke
markedsføres i Unionen, under forutsetning
av at
a) AIF-forvalteren overholder alle kravene
fastsatt i dette direktiv unntatt artikkel 21
og 22 når det gjelder disse AIF-ene, og
b) passende samarbeidsordninger foreligger
mellom vedkommende myndigheter i AIF
forvalterens hjemstat og tilsynsmyndig
hetene i den tredjestat der AIF-et er eta
blert, for minst å sikre en effektiv utveks
ling av opplysninger som gjør at vedkom
mende myndigheter i AIF-forvalterens
hjemstat kan utføre sine oppgaver i sam
svar med dette direktiv.

2. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbe
hold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta til
tak med hensyn til samarbeidsordningene
nevnt i nr. 1 for å utforme en felles ramme for å
lette inngåelsen av slike samarbeidsordninger
med tredjestater.
3. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA utarbeide retningslinjer
for å fastsette vilkårene for anvendelse av de
tiltakene som vedtas av Kommisjonen med
hensyn til samarbeidsordningene nevnt i nr. 1.
Artikkel 35
Vilkår for markedsføring i Unionen med et
markedsføringspass av et AIF etablert i en
tredjestat som forvaltes av en forvalter etablert i
Unionen
1. Medlemsstatene skal sikre at en AIF-forvalter
med tillatelse etablert i Unionen kan mar
kedsføre til profesjonelle investorer i Unio
nen andeler eller aksjer i AIF-er etablert i en
tredjestat som den forvalter, og i tilførings
AIF-er etablert i Unionen som ikke oppfyller
kravene nevnt i artikkel 31 nr. 1 annet ledd,
så snart vilkårene fastsatt i denne artikkel er
oppfylt.
2. AIF-forvaltere skal overholde alle kravene fast
satt i dette direktiv, med unntak av kapittel VI.
I tillegg skal følgende vilkår oppfylles:
a) Det må foreligge passende samarbeidsord
ninger mellom vedkommende myndig
heter i AIF-forvalterens hjemstat og tilsyns
myndighetene i den tredjestat der AIF-et er
etablert, for minst å sikre en effektiv
utveksling av opplysninger, idet det tas hensyn til artikkel 50 nr. 4, som gjør at vedkom
mende myndigheter kan utføre sine opp
gaver i samsvar med dette direktiv,
b) Den tredjestaten der AIF-et er etablert, er
ikke oppført som et ikke-samarbeidsvillig
land og territorium av FATF.
c) Den tredjestaten der AIF-et er etablert, har
undertegnet en avtale med hjemstaten til
AIF-forvalteren som har tillatelse, og med
alle andre medlemsstater, der det er hensik
ten at andeler og aksjer i AIF-et etablert i en
tredjestat skal markedsføres, som er helt i
samsvar med standardene fastsatt i artikkel
26 i OECDs mønsteravtale om beskatning
av inntekter og kapital, og sikrer effektiv
utveksling av opplysninger i skattesaker,
herunder eventuelle multilaterale skatte
avtaler.
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3.

4.

5.

6.

Dersom en vedkommende myndighet i en
annen medlemsstat er uenig i den vurderingen
av anvendelsen av første ledd bokstav a) og b)
som er gjort av vedkommende myndigheter i
AIF-forvalterens hjemstat, kan de berørte ved
kommende myndigheter henvise saken til
ESMA, som kan handle i samsvar med den
myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i
forordning (EU) nr. 1095/2010.
Dersom en AIF-forvalter har til hensikt å mar
kedsføre andeler eller aksjer i AIF-er etablert i
en tredjestat, i sin hjemstat, skal AIF-forvalte
ren sende en underretning til vedkommende
myndigheter i sin hjemstat med hensyn til
hvert AIF etablert i en tredjestat som den har
til hensikt å markedsføre.
Underretningen skal inneholde dokumen
tasjonen og opplysningene fastsatt i vedlegg
III.
Senest 20 virkedager etter mottak av den full
stendige underretningen i henhold til nr. 3
skal vedkommende myndigheter i AIF-forval
terens hjemstat underrette AIF-forvalteren om
hvorvidt den kan begynne å markedsføre AIFet identifisert i underretningen nevnt i nr. 3 på
sitt territorium. Vedkommende myndigheter i
AIF-forvalterens hjemstat skal hindre at AIF-et
markedsføres bare dersom AIF-forvalterens
forvaltning av AIF-et ikke er i samsvar med
eller kommer til å være i samsvar dette direk
tiv, eller AIF-forvalteren på annet vis ikke overholder eller kommer til å overholde dette
direktiv. Dersom beslutningen er positiv, kan
AIF-forvalteren begynne å markedsføre AIF-et
i sin hjemstat fra datoen for underretningen fra
vedkommende myndigheter om dette.
Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat skal også underrette ESMA om
at AIF-forvalteren kan begynne å markedsføre
andeler eller aksjer i AIF-et i AIF-forvalterens
hjemstat.
Dersom en AIF-forvalter har til hensikt å mar
kedsføre andeler eller aksjer i AIF-er etablert i
en tredjestat, i en annen medlemsstat enn sin
hjemstat, skal AIF-forvalteren sende en under
retning til vedkommende myndigheter i sin
hjemstat med hensyn til hvert AIF etablert i en
tredjestat som den har til hensikt å markeds
føre.
Underretningen skal inneholde dokumen
tasjonen og opplysningene fastsatt i vedlegg IV.
Vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens
hjemstat skal senest 20 virkedager etter datoen
for mottak av den fullstendige underretningen
nevnt i nr. 5, oversende den fullstendige under

retningen til vedkommende myndigheter i den
medlemsstaten der det er hensikten at AIF-et
skal markedsføres. Oversending skal skje bare
dersom AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et
er i samsvar med og fortsatt vil være i samsvar
med dette direktiv, og dersom AIF-forvalteren
for øvrig overholder dette direktiv.
Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat skal legge ved en erklæring om
at den berørte AIF-forvalteren har tillatelse til å
forvalte AIF-er med en bestemt investerings
strategi.
7. Når underretningen er oversendt, skal ved
kommende myndigheter i AIF-forvalterens
hjemstat umiddelbart underrette AIF-forvalte
ren om dette. AIF-forvalteren kan begynne å
markedsføre AIF-et i de berørte vertsstatene
fra datoen for underretningen fra vedkom
mende myndigheter.
Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat skal også underrette ESMA om
at AIF-forvalteren kan begynne å markedsføre
aksjene eller andelene i AIF-et i sine verts
stater.
8. Ordningene nevnt i bokstav h) i vedlegg IV
skal være underlagt lovgivningen og tilsynet i
AIF-forvalterens vertsstater.
9. Medlemsstatene skal sikre at underretningen
fra AIF-forvalteren nevnt i nr. 5 og erklæringen
i nr. 6 gis på et språk som er vanlig i internasjo
nale finanskretser.
Medlemsstatene skal sikre at deres ved
kommende myndigheter godtar elektronisk
oversending og arkivering av dokumentene
nevnt i nr. 6.
10. Ved enhver vesentlig endring av de opplysnin
gene som er gitt i samsvar med nr. 3 eller 5,
skal AIF-forvalteren skriftlig underrette ved
kommende myndigheter i sin hjemstat om
denne endringen minst én måned før en plan
lagt endring gjennomføres, eller umiddelbart
etter at en ikke-planlagt endring har funnet
sted.
Dersom AIF-forvalterens forvaltning av
AIF-et etter en planlagt endring ikke lenger er
i samsvar med dette direktiv, eller AIF-forvalte
ren ikke lenger overholder dette direktiv, skal
de berørte vedkommende myndigheter i AIF
forvalterens hjemstat uten unødig opphold
underrette AIF-forvalteren om at den ikke skal
gjennomføre endringen.
Dersom en planlagt endring gjennomføres
uten hensyn til første og annet ledd, eller en
ikke-planlagt endring har funnet sted med den
følge at AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et
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ikke lenger er i samsvar med dette direktiv,
eller AIF-forvalteren for øvrig ikke lenger overholder dette direktiv, skal vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat treffe
alle nødvendige tiltak i samsvar med artikkel
46, herunder om nødvendig uttrykkelig forby
markedsføring av AIF-et.
Dersom endringene kan godtas fordi de
ikke påvirker overholdelsen av dette direktiv
med hensyn til AIF-forvalterens forvaltning av
AIF-et eller AIF-forvalterens overholdelse av
dette direktiv for øvrig, skal vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat omgå
ende underrette ESMA om disse endringene i
den grad endringene innebærer at visse AIF-er
ikke lenger skal markedsføres, eller at ytter
ligere AIF-er skal markedsføres, og, dersom
det er aktuelt, underrette vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens vertsstater.
11. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbehold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta
tiltak med hensyn til samarbeidsordningene
nevnt i nr. 2 bokstav a) for å utforme en felles
ramme for å lette inngåelsen av slike samar
beidsordninger med tredjestater.
12. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA utarbeide retningslinjer
for å fastsette vilkårene for anvendelse av de
tiltakene som vedtas av Kommisjonen med
hensyn til samarbeidsordningene nevnt i nr. 2
bokstav a).
13. ESMA skal utarbeide et utkast til tekniske
reguleringsstandarder for å fastsette minste
kravet til innhold i samarbeidsordningene
nevnt i nr. 2 bokstav a) for å sikre at vedkom
mende myndigheter i både hjemstatene og
vertsstatene mottar tilstrekkelige opplysnin
ger til å kunne utøve sin tilsyns- og grans
kingsmyndighet i henhold til dette direktiv.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–
14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
14. For å sikre ensartet harmonisering av denne
artikkel skal ESMA utarbeide et utkast til tek
niske reguleringsstandarder for å angi fram
gangsmåtene for samordning og utveksling av
opplysninger mellom vedkommende myndig
heter i hjemstaten og vedkommende myndig
heter i AIF-forvalterens vertsstater.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–
14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

15. I tilfelle en vedkommende myndighet avviser
en anmodning om utveksling av opplysninger i
samsvar med de tekniske reguleringsstandar
dene nevnt i nr. 14, kan de berørte vedkom
mende myndigheter henvise saken til ESMA,
som kan handle i samsvar med den myndighet
den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning
(EU) nr. 1095/2010.
16. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av
denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til
tekniske gjennomføringsstandarder for å fast
sette
a) utformingen av og innholdet i en mal for
underretningen nevnt i nr. 3,
b) utformingen av og innholdet i en mal for
underretningen nevnt i nr. 5,
c) utformingen av og innholdet i en mal for
erklæringen nevnt i nr. 6,
d) utformingen av for oversendingen nevnt i
nr. 6,
e) utformingen av den skriftlige underretnin
gen nevnt i nr. 10.
Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta
de tekniske reguleringsstandardene nevnt i
første ledd i samsvar med artikkel 15 i forord
ning (EU) nr. 1095/2010.
17. Uten hensyn til artikkel 43 nr. 1 skal medlems
statene kreve at AIF-er som forvaltes og mar
kedsføres av AIF-forvalteren, skal markedsfø
res bare til profesjonelle investorer.
Artikkel 36
Vilkår for markedsføring i medlemsstatene
uten markedsføringspass av AIF-er etablert i en
tredjestat som forvaltes av en AIF-forvalter
etablert i Unionen
1. Uten hensyn til artikkel 35 kan medlemssta
tene tillate at en AIF-forvalter med tillatelse
etablert i Unionen kan markedsføre til profe
sjonelle investorer, bare på deres territorium,
andeler og aksjer i AIF-er etablert i en tredje
stat som den forvalter, og i tilførings-AIF-er
etablert i Unionen som ikke oppfyller kravene i
artikkel 31 nr. 1 annet ledd, under forutsetning
av at
a) AIF-forvalteren overholder alle kravene
fastsatt i dette direktiv, med unntak av artik
kel 21. AIF-forvalteren skal imidlertid sikre
at ett eller flere foretak utpekes til å utføre
oppgavene nevnt i artikkel 21 nr. 7, 8 og 9.
AIF-forvalteren skal ikke utføre disse opp
gavene. AIF-forvalteren skal gi sine tilsyns
myndigheter opplysninger om identiteten
til de foretakene som er ansvarlige for å
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utføre oppgavene nevnt i artikkel 21 nr. 7, 8
og 9,
b) passende samarbeidsordninger med hen
blikk på overvåking av systemrisiko og i
tråd med internasjonale standarder fore
ligger mellom vedkommende myndigheter
i AIF-forvalterens hjemstat og tilsynsmyn
dighetene i den tredjestat der AIF-et er eta
blert, for å sikre en effektiv utveksling av
opplysninger som gjør det mulig for ved
kommende myndigheter i AIF-forvalterens
hjemstat å utføre sine oppgaver i samsvar
med dette direktiv,
c) tredjestaten der AIF-et er etablert, ikke er
oppført som et ikke-samarbeidsvillig land
og territorium av FATF.
2. Medlemsstatene kan pålegge AIF-forvalteren
strengere regler med hensyn til markedsførin
gen av andeler eller aksjer i AIF-er etablert i en
tredjestat til investorer på deres territorium i
samsvar med denne artikkel.
3. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbe
hold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta til
tak med hensyn til samarbeidsordningene
nevnt i nr. 1 for å utforme en felles ramme for å
lette inngåelsen av slike samarbeidsordninger
med tredjestater.
4. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA utarbeide retningslinjer
for å fastsette vilkårene for anvendelse av de
tiltakene som vedtas av Kommisjonen med
hensyn til samarbeidsordningene nevnt i nr. 1.
Artikkel 37
Tillatelse til AIF-forvaltere etablert i en tredjestat
som har til hensikt å forvalte AIF-er etablert i
Unionen og/eller markedsføre i Unionen AIF-er
som de forvalter i samsvar med artikkel 39 eller 40
1. Medlemsstatene skal kreve at AIF-forvaltere
etablert i en tredjestat som har til hensikt å for
valte AIF-er etablert i Unionen og/eller mark
edsføre i Unionen AIF-er som de forvalter i
samsvar med artikkel 39 eller 40, får forhånd
stillatelse av vedkommende myndigheter i sin
referansemedlemsstat i samsvar med denne
artikkel.
2. En AIF-forvalter etablert i en tredjestat som
har til hensikt å innhente forhåndstillatelse
som nevnt i nr. 1, skal overholde dette direktiv,
med unntak av kapittel VI. Dersom og i den
grad overholdelsen av en bestemmelse i dette
direktiv er uforenlig med overholdelse av den
lovgivning som AIF-forvalteren etablert i en

tredjestat og/eller AIF-et etablert i en tred
jestat som markedsføres i Unionen, er under
lagt, skal AIF-forvalteren ikke være forpliktet
til å overholde nevnte bestemmelse i dette
direktiv dersom den kan godtgjøre at
a) det er umulig å kombinere slik overhol
delse med overholdelse av en obligatorisk
bestemmelse i lovgivningen som AIF-for
valteren etablert i en tredjestat og/eller
AIF-et etablert i en tredjestat som markeds
føres i Unionen, er underlagt,
b) lovgivningen som AIF-forvalteren etablert i
en tredjestat og/eller AIF-et etablert i en
tredjestat er underlagt, fastsetter en tilsva
rende regel som har samme reguleringsfor
mål og gir samme vernenivå for investo
rene i det berørte AIF-et, og
c) AIF-forvalteren etablert i en tredjestat og/
eller AIF-et etablert i en tredjestat overhol
der den tilsvarende regelen nevnt i bokstav
b).
3. En AIF-forvalter etablert i en tredjestat som
har til hensikt å innhente forhåndstillatelse
som nevnt i nr. 1, skal ha en lovlig stedfortre
der etablert i sin referansemedlemsstat. Den
lovlige stedfortrederen skal være AIF-forval
terens kontaktpunkt i Unionen, og all offisiell
korrespondanse
mellom
vedkommende
myndigheter og AIF-forvalteren, og mellom
investorer etablert i Unionen i det berørte
AIF-et og AIF-forvalteren som fastsatt i dette
direktiv, skal skje gjennom nevnte lovlige
stedfortreder. Den lovlige stedfortrederen
skal sammen med AIF-forvalteren utøve over
holdelsesfunksjonen når det gjelder den for
valtnings- og markedsføringsvirksomhet som
AIF-forvalteren utøver i henhold til dette
direktiv.
4. Referansemedlemsstaten for en AIF-forvalter
etablert i en tredjestat skal fastsettes som føl
ger:
a) Dersom AIF-forvalteren etablert i en tred
jestat har til hensikt å forvalte bare ett AIF
etablert i Unionen, eller flere AIF-er etablert
i Unionen som er etablert i samme medlems
stat, og ikke har til hensikt å markedsføre
noen AIF-er i samsvar med artikkel 39 eller
40 i Unionen, skal hjemstaten til det eller de
berørte AIF-ene anses å være referansemed
lemsstaten, og vedkommende myndigheter
i denne medlemsstaten skal ha ansvar for
framgangsmåten for tillatelse og for tilsynet
med AIF-forvalteren.
b) Dersom AIF-forvalteren etablert i en tred
jestat har til hensikt å forvalte flere AIF-er
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c)

d)

e)

f)

g)

etablert i Unionen som er etablert i ulike
medlemsstater, og ikke har til hensikt å
markedsføre noen AIF-er i samsvar med
artikkel 39 eller 40 i Unionen, skal referan
semedlemstaten være enten
i) den medlemsstaten der de fleste AIF
ene er etablert, eller
ii) den medlemsstaten der størstedelen av
eiendelene forvaltes.
Dersom AIF-forvalteren etablert i en tred
jestat har til hensikt å markedsføre bare ett
AIF etablert i Unionen i bare én medlems
stat, fastsettes referansemedlemsstaten
som følger:
i) dersom AIF-et har tillatelse eller er
registrert i en medlemsstat, AIF-ets
hjemstat eller den medlemsstaten der
AIF-forvalteren har til hensikt å mar
kedsføre AIF-et,
ii) dersom AIF-et ikke har tillatelse eller er
registrert i en medlemsstat, den med
lemsstaten der AIF-forvalteren har til
hensikt å markedsføre AIF-et.
Dersom AIF-forvalteren etablert i en tred
jestat har til hensikt å markedsføre bare ett
AIF etablert i en tredjestat i bare én med
lemsstat, skal referansemedlemsstaten
være denne medlemsstaten.
Dersom AIF-forvalteren etablert i en tred
jestat har til hensikt å markedsføre bare ett
AIF etablert i Unionen, men i ulike med
lemsstater, fastsettes referansemedlems
staten som følger:
i) dersom AIF-et har tillatelse eller er
registrert i en medlemsstat, AIF-ets
hjemstat eller en av de medlemsstatene
der AIF-forvalteren har til hensikt å
drive aktiv markedsføring, eller
ii) dersom AIF-et ikke har tillatelse eller er
registrert i en medlemsstat, en av med
lemsstatene der AIF-forvalteren har til
hensikt å drive aktiv markedsføring.
Dersom AIF-forvalteren etablert i en tred
jestat har til hensikt å markedsføre bare ett
AIF etablert i en tredjestat, men i ulike med
lemsstater, skal referansemedlemsstaten
være en av disse medlemsstatene.
Dersom AIF-forvalteren etablert i en tredje
stat har til hensikt å markedsføre i Unionen
flere AIF-er etablert i Unionen, fastsettes
referansemedlemsstaten som følger:
i) dersom alle disse AIF-ene er registrert
eller har tillatelse i samme medlemsstat,
hjemstaten til disse AIF-ene eller den
medlemsstaten der AIF-forvalteren har

til hensikt å drive aktiv markedsføring
for de fleste av disse AIF-ene,
ii) dersom ikke alle AIF-ene er registrert
eller har tillatelse i samme medlemsstat,
den medlemsstaten der AIF-forvalteren
har til hensikt å drive aktiv markeds
føring for de fleste av disse AIF-ene.
h) Dersom AIF-forvalteren etablert i en tred
jestat har til hensikt å markedsføre i Unio
nen flere AIF-er etablert i Unionen og AIF
er etablert en tredjestat, eller flere AIF-er
etablert i en tredjestat, er referansemed
lemsstaten den medlemsstaten der den har
til hensikt å drive aktiv markedsføring for
de fleste av disse AIF-ene.
I henhold til kriteriene fastsatt i første ledd
bokstav b), bokstav c) i), bokstav e), bokstav
f) og bokstav g) i) er det mulig å ha flere refe
ransemedlemsstater. I slike tilfeller skal med
lemsstatene kreve at AIF-forvalteren etablert
i en tredjestat som har til hensikt å forvalte
AIF-er etablert i Unionen uten å markedsføre
dem og/eller markedsføre i Unionen AIF-er
som den forvalter i samsvar med artikkel 39
eller 40, sender en anmodning til vedkom
mende myndigheter i alle de medlemsstater
som er mulige referansemedlemsstater i sam
svar med kriteriene fastsatt i nevnte boksta
ver, for å fastsette hvilken medlemsstat som
skal være dens referansemedlemsstat. Disse
vedkommende myndigheter skal innen én
måned etter mottak av anmodningen i felles
skap beslutte hvilken medlemsstat som skal
være referansemedlemsstat for AIF-forvalte
ren etablert i en tredjestat. Vedkommende
myndigheter i den medlemsstaten som blir
utpekt som referansemedlemsstat, skal uten
unødig opphold underrette AIF-forvalteren
etablert i en tredjestat om denne utpekingen.
Dersom AIF-forvalteren etablert i en tred
jestat ikke blir behørig underrettet om de
berørte vedkommende myndigheters beslut
ning innen sju dager etter beslutningen, eller
dersom de berørte vedkommende myndig
heter ikke har truffet beslutning innen en
periode på én måned, kan AIF-forvalteren eta
blert i en tredjestat selv velge sin referanse
medlemsstat på grunnlag av kriteriene angitt
i dette nummer.
AIF-forvalteren skal kunne dokumentere
at den har til hensikt å drive aktiv markeds
føring i en bestemt medlemsstat ved å opplyse
om sin markedsføringsstrategi overfor ved
kommende myndigheter i den medlemsstat
den har angitt.
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5. Medlemsstatene skal kreve at AIF-forvaltere
etablert i en tredjestat som har til hensikt å for
valte AIF-er etablert i Unionen uten å markeds
føre dem og/eller å markedsføre i Unionen
AIF-er som den forvalter i samsvar med artik
kel 39 eller 40, sender en anmodning om til
latelse til sin referansemedlemsstat.
Når vedkommende myndigheter har mot
tatt søknaden om tillatelse, skal de undersøke
om AIF-forvalterens valg av referansemed
lemsstat oppfyller kriteriene i nr. 4. Dersom
vedkommende myndigheter anser at dette
ikke er tilfellet, skal de avslå søknaden om til
latelse fra AIF-forvalteren etablert i en tredje
stat og begrunne sitt avslag. Dersom vedkom
mende myndigheter anser at kriteriene i nr. 4
er oppfylt, skal de underrette ESMA om dette
og anmode om råd i forbindelse med vurderin
gen. I sin underretning til ESMA skal vedkom
mende myndigheter opplyse ESMA om AIF
forvalterens begrunnelse for sin vurdering
med hensyn til valg av referansemedlemsstat
samt gi opplysninger om AIF-forvalterens
markedsføringsstrategi.
Senest én måned etter å ha mottatt under
retningen nevnt i annet ledd skal ESMA gi de
berørte vedkommende myndigheter råd om
deres vurdering av om referansemedlems
staten oppfyller kriteriene i nr. 4. ESMA skal gi
et negativt svar bare dersom den anser at krite
riene i nr. 4 ikke er overholdt.
Den fristen som er angitt i artikkel 8 nr. 5,
skal ikke løpe så lenge ESMA foretar sine vur
deringer i samsvar med dette nummer.
Dersom vedkommende myndigheter fore
slår at tillatelse skal gis i strid med ESMAs råd
som nevnt i tredje ledd, skal de underrette
ESMA og gi sin begrunnelse for dette. ESMA
skal offentligjøre det faktum at en vedkom
mende myndighet ikke følger eller har til hen
sikt å følge dens råd. ESMA kan også fra tilfelle
til tilfelle beslutte å offentliggjøre begrunnel
sen som vedkommende myndigheter har gitt
for ikke å følge rådet. Vedkommende myndig
heter skal motta forhåndsvarsel om slik offent
liggjøring.
Dersom vedkommende myndigheter fore
slår å gi tillatelse i strid med ESMAs råd som
nevnt i tredje ledd, og AIF-forvalteren har til
hensikt å markedsføre andeler eller aksjer i
AIF-er som den forvalter i andre medlemssta
ter enn referansemedlemsstaten, skal vedkom
mende myndigheter i referansemedlemsstaten
også underrette vedkommende myndigheter i
disse medlemsstatene om dette, og gi sin

begrunnelse for det. Dersom det er aktuelt,
skal vedkommende myndigheter i referanse
medlemsstaten også underrette vedkom
mende myndigheter i hjemstatene til de AIF
ene som forvaltes av AIF-forvalteren, om dette,
og gi sin begrunnelse for det.
6. Dersom en vedkommende myndighet i en
medlemsstat er uenig i den beslutningen AIF
forvalteren har truffet med hensyn til
referansemedlemsstat, kan de berørte ved
kommende myndigheter henvise saken til
ESMA, som kan handle i samsvar med den
myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i
forordning (EU) nr. 1095/2010.
7. Uten hensyn til nr. 8 skal det ikke gis tillatelse
med mindre følgende vilkår er oppfylt:
a) Referansemedlemsstaten er angitt av AIF
forvalteren i samsvar med kriteriene fast
satt i nr. 4 og støttes av opplysninger om
markedsføringsstrategien, og berørte ved
kommende myndigheter har fulgt fram
gangsmåten fastsatt i nr. 5.
b) AIF-forvalteren har utpekt en lovlig stedfor
treder som er etablert i referansemedlems
staten.
c) Den lovlige stedfortrederen skal, sammen
med AIF-forvalteren, være kontaktperso
nen til AIF-forvalteren etablert i en tred
jestat for investorene i de berørte AIF-ene,
for ESMA og for vedkommende myndig
heter når det gjelder den virksomheten
som AIF-forvalteren har tillatelse til i Unio
nen, og skal minst være tilstrekkelig utstyrt
til å utøve overholdelsesfunksjonen i sam
svar med dette direktiv.
d) Det foreligger passende samarbeidsord
ninger mellom vedkommende myndig
heter i referansemedlemsstaten, vedkom
mende myndigheter i hjemstaten til de
berørte AIF-ene etablert i Unionen og til
synsmyndighetene i den tredjestat der
AIF-forvalteren er etablert for minst å
sikre en effektiv utveksling av opplysnin
ger som gjør at vedkommende myndig
heter kan utføre sine oppgaver i samsvar
med dette direktiv.
e) Den tredjestaten der AIF-forvalteren eta
blert i en tredjestat er etablert, er ikke opp
ført som et ikke-samarbeidsvillig land og
territorium av FATF.
f) Den tredjestaten der AIF-forvalteren er eta
blert, har undertegnet en avtale med refe
ransemedlemsstaten som er helt i samsvar
med standardene fastsatt i artikkel 26 i
OECDs mønsteravtale om beskatning av
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inntekter og kapital, og sikrer effektiv
utveksling av opplysninger i skattesaker,
herunder eventuelle multilaterale skatte
avtaler.
g) Vedkommende myndigheters effektive utø
velse av sine tilsynsfunksjoner i henhold til
dette direktiv hindres verken av en tred
jestats lover eller forskrifter som AIF-forval
teren er underlagt, eller av begrensninger i
den tilsyns- og granskingsmyndigheten
denne tredjestatens tilsynsmyndigheter
har.
Dersom en vedkommende myndighet i en
annen medlemsstat er uenig i den vurderingen
av anvendelsen av bokstav a)–e) og g) som er
gjort av vedkommende myndigheter i AIF-for
valterens referansemedlemsstat, kan de
berørte vedkommende myndigheter henvise
saken til ESMA, som kan handle i samsvar med
den myndighet den er gitt i henhold til artikkel
19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
Dersom en vedkommende myndighet for
et AIF etablert i Unionen ikke innenfor et rime
lig tidsrom inngår en samarbeidsavtale som
fastsatt i første ledd bokstav d), kan referanse
medlemsstatens vedkommende myndigheter
henvise saken til ESMA, som kan handle i sam
svar med den myndighet den er gitt i henhold
til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
8. Tillatelsen skal gis i samsvar med kapittel II,
som får anvendelse mutatis mutandis, med forbehold for følgende kriterier:
a) opplysningene nevnt i artikkel 7 nr. 2 skal
suppleres med
i) AIF-forvalterens begrunnelse for sin
vurdering med hensyn til referanse
medlemsstat i samsvar med kriteriene
fastsatt i nr. 4, med opplysninger om
markedsføringsstrategien,
ii) en liste over de bestemmelsene i dette
direktiv som det er umulig for AIF-for
valteren å overholde, ettersom en slik
overholdelse i samsvar med bestemmel
sene i nr. 2 ville være uforenlig med
overholdelsen av en obligatorisk
bestemmelse i den lovgivningen som
AIF-forvalteren etablert i en tredjestat,
eller AIF-et etablert i en tredjestat som
markedsføres i Unionen, er underlagt,
iii) skriftlig dokumentasjon basert på de
tekniske reguleringsstandardene utar
beidet av ESMA om at lovgivningen i
den berørte tredjestat inneholder en
regel som tilsvarer de bestemmelsene
som det er umulig å overholde, og som

har samme reguleringsformål og gir
samme vernenivå for investorene i de
berørte AIF-ene, samt at AIF-forvalt
eren overholder denne tilsvarende
regelen; en slik skriftlig dokumentasjon
skal være støttet av en juridisk uttalelse
om at den relevante uforenlige obligato
riske bestemmelsen finnes i tredje
statens lovgivning, herunder en beskri
velse av reguleringsformålet og hvilken
type investorvern den er ment å gi, og
iv) navnet på AIF-forvalterens lovlige sted
fortreder og stedet der denne er eta
blert,
b) opplysningene nevnt i artikkel 7 nr. 3 kan
begrenses til AIF-er etablert i Unionen som
AIF-forvalteren har til hensikt å forvalte, og
til de AIF-ene som AIF-forvalteren forvalter
og har til hensikt å markedsføre i Unionen
med et markedsføringspass,
c) artikkel 8 nr. 1 bokstav a) berører ikke nr. 2
i denne artikkel,
d) artikkel 8 nr. 1 bokstav e) får ikke anven
delse,
e) artikkel 8 nr. 5 annet ledd skal leses som om
den inneholder en henvisning til «opplysnin
gene nevnt i artikkel 37 nr. 8 bokstav a)».
Dersom en vedkommende myndighet i en
annen medlemsstat er uenig i den tillatelsen
som vedkommende myndigheter i AIF-forval
terens referansemedlemsstat har gitt, kan de
berørte vedkommende myndigheter henvise
saken til ESMA, som kan handle i samsvar med
den myndighet den er gitt i henhold til artikkel
19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
9. Dersom vedkommende myndigheter i referan
semedlemsstaten anser at AIF-forvalteren kan
påberope seg nr. 2 for å bli unntatt fra kravet
om overholdelse av visse bestemmelser i dette
direktiv, skal de uten unødig opphold under
rette ESMA om dette. De skal underbygge
denne vurderingen med de opplysningene
som AIF-forvalteren har gitt i samsvar med nr.
8 bokstav a) ii) og iii).
Senest én måned etter å ha mottatt under
retningen nevnt i første ledd skal ESMA gi ved
kommende myndigheter råd om anvendelsen
av unntaket fra kravet om overholdelse av dette
direktiv som følge av uforenlighet i samsvar
med nr. 2. Rådet kan særlig dreie seg om hvor
vidt vilkårene for et slikt unntak synes å være
oppfylt, basert på de opplysningene som AIF
forvalteren har gitt i samsvar med nr. 8 bokstav
a) ii) og iii) samt de tekniske reguleringsstan
dardene om likeverdighet. ESMA skal forsøke
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å bygge opp en felles europeisk tilsynskultur
og en konsekvent tilsynspraksis og sikre ensar
tede framgangsmåter blant vedkommende
myndigheter med hensyn til anvendelse av
dette nummer.
Den fristen som er angitt i artikkel 8 nr. 5,
skal ikke løpe så lenge ESMA foretar sine vur
deringer i samsvar med dette nummer.
Dersom vedkommende myndigheter i refe
ransemedlemsstaten foreslår at tillatelse skal
gis i strid med ESMAs råd som nevnt i annet
ledd, skal de underrette ESMA og gi sin begrun
nelse for dette. ESMA skal offentligjøre det fak
tum at en vedkommende myndighet ikke følger
eller har til hensikt å følge dens råd. ESMA kan
også fra tilfelle til tilfelle beslutte å offentliggjøre
begrunnelsen som vedkommende myndigheter
har gitt for ikke å følge rådet. De berørte ved
kommende myndigheter skal motta forhånds
varsel om slik offentliggjøring.
Dersom vedkommende myndigheter fore
slår å gi tillatelse i strid med ESMAs råd som
nevnt i annet ledd, og AIF-forvalteren har til
hensikt å markedsføre andeler eller aksjer i
AIF-er som den forvalter i andre medlems
stater enn referansemedlemsstaten, skal ved
kommende myndigheter i referansemedlems
staten også underrette vedkommende myndig
heter i disse medlemsstatene om dette, og gi
sin begrunnelse for det.
Dersom en vedkommende myndighet i en
annen medlemsstat er uenig i den vurderingen
av anvendelsen av dette nummer som er gjort
av vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens referansemedlemsstat, kan de berørte
vedkommende myndigheter henvise saken til
ESMA, som kan handle i samsvar med den
myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i
forordning (EU) nr. 1095/2010.
10. Vedkommende myndigheter i referansemed
lemsstaten skal uten unødig opphold under
rette ESMA om resultatet av den første tillatel
sesprosessen, om eventuelle endringer i tilla
telsen av AIF-forvalteren og eventuelle tilbake
kallinger av tillatelser.
Vedkommende myndigheter skal under
rette ESMA om de søknadene om tillatelse som
de har avslått, med opplysninger om AIF-for
valteren som har søkt om tillatelse, og årsa
kene til avslaget. ESMA skal føre et sentralt
register over slike opplysninger, som på
anmodning skal gjøres tilgjengelig for vedkom
mende myndigheter. Vedkommende myndig
heter skal behandle disse opplysningene for
trolig.

11. Fastsettelsen av referansemedlemsstat berø
res ikke av AIF-forvalterens videre forretnings
utvikling i Unionen. Dersom AIF-forvalteren
endrer sin markedsføringsstrategi innen to år
etter sin førstegangstillatelse, og denne end
ringen ville ha påvirket fastsettelsen av refe
ransemedlemsstat dersom den endrede mar
kedsføringsstrategien hadde vært den opprin
nelige markedsføringsstrategien, skal AIF-for
valteren imidlertid underrette vedkommende
myndigheter i den opprinnelige referansemed
lemsstaten om endringen før den gjennom
føres, og angi sin referansemedlemsstat i sam
svar med kriteriene fastsatt i nr. 4 og basert på
den nye strategien. AIF-forvalteren skal
begrunne sin vurdering ved å underrette sin
opprinnelige referansemedlemsstat om sin
nye markedsføringsstrategi. Samtidig skal
AIF-forvalteren framlegge opplysninger om
sin lovlige stedfortreder, herunder dennes
navn og stedet der den er etablert. Den lovlige
stedfortrederen skal være etablert i den nye
referansemedlemsstaten.
Den opprinnelige referansemedlemsstaten
skal vurdere hvorvidt AIF-forvalterens fastset
telse av referansemedlemsstat i samsvar med
første ledd er korrekt, og skal underrette
ESMA om dette. ESMA skal gi råd om vedkom
mende myndigheters vurdering. Vedkom
mende myndigheter skal i sin underretning til
ESMA opplyse om AIF-forvalterens begrun
nelse for sin vurdering med hensyn til refe
ransemedlemsstat samt gi opplysninger om
AIF-forvalterens nye markedsføringsstrategi.
Senest én måned etter å ha mottatt under
retningen nevnt i annet ledd skal ESMA gi de
berørte vedkommende myndigheter råd om
deres vurdering. ESMA skal gi et negativt svar
bare dersom den anser at kriteriene i nr. 4 ikke
er oppfylt.
Etter å ha mottatt ESMAs råd i samsvar
med tredje ledd skal vedkommende myndig
heter i den opprinnelige referansemedlemssta
ten underrette AIF-forvalteren etablert i en
tredjestat, dens lovlige stedfortreder og ESMA
om sin beslutning.
Dersom vedkommende myndigheter i den
opprinnelige referansemedlemsstaten er enig i
AIF-forvalterens vurdering, skal de også
underrette vedkommende myndigheter i den
nye referansemedlemsstaten om endringen.
Den opprinnelige referansemedlemsstaten
skal uten unødig opphold oversende en kopi av
tillatelsen og tilsynsdokumentet om AIF-forval
teren til den nye referansemedlemsstaten. Fra
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og med datoen for oversendelse av tillatelsen
og tilsynsdokumentet skal vedkommende
myndigheter i den nye referansemedlems
staten ha myndighet til å gi tillatelse til og føre
tilsyn med AIF-forvalteren.
Dersom vedkommende myndigheters
endelige vurdering er i strid med ESMAs råd
som nevnt i nr. 3,
a) skal vedkommende myndigheter under
rette ESMA om dette og gi en begrunnelse.
ESMA skal offentligjøre det faktum at en
vedkommende myndighet ikke følger eller
har til hensikt å følge dens råd. ESMA kan
også fra tilfelle til tilfelle beslutte å offentlig
gjøre begrunnelsen som vedkommende
myndigheter har gitt for ikke å følge rådet.
Den berørte vedkommende myndighet
skal motta forhåndsvarsel om slik offentlig
gjøring.
b) dersom AIF-forvalteren markedsfører
andeler eller aksjer i AIF-er som den forval
ter i andre medlemsstater enn den opprin
nelige referansemedlemsstaten, skal ved
kommende myndigheter i den opprinnelige
referansemedlemsstaten underrette ved
kommende myndigheter i disse andre med
lemsstatene om dette og gi en begrunnelse
Dersom det er aktuelt, skal vedkommende
myndigheter i referansemedlemsstaten
også underrette vedkommende myndig
heter i hjemstatene til de AIF-ene som for
valtes av AIF-forvalteren, om dette og gi en
begrunnelse.
12. Dersom det innen to år etter at AIF-forvalteren
har fått tillatelse, framgår av AIF-forvalterens
faktiske forretningsutvikling i Unionen at den
markedsføringsstrategien som AIF-forvalte
ren framla på det tidspunktet den fikk sin tilla
telse, ikke er blitt fulgt, at AIF-forvalteren fikk
tillatelsen på grunnlag av uriktige opplysnin
ger om markedsføringsstrategien, eller at AIF
forvalteren har endret sin markedsførings
strategi uten å overholde vilkårene i nr. 11,
skal vedkommende myndigheter i den opprin
nelige referansemedlemsstaten anmode AIF
forvalteren om å angi referansemedlemsstat
på grunnlag av sin faktiske markedsførings
strategi. Framgangsmåten fastsatt i nr. 1 får
anvendelse mutatis mutandis. Dersom AIF-for
valteren ikke etterkommer vedkommende
myndigheters anmodning, skal de tilbakekalle
tillatelsen.
Dersom AIF-forvalteren endrer sin mar
kedsføringsstrategi etter perioden nevnt i nr. 11
og har til hensikt å endre referansemedlemsstat

på grunnlag av sin nye markedsføringsstrategi,
kan den sende en anmodning om endring av
referansemedlemsstat
til
vedkommende
myndigheter i den opprinnelige referansemed
lemsstaten. Framgangsmåten fastsatt i nr. 11 får
anvendelse mutatis mutandis.
Dersom en vedkommende myndighet i en
medlemsstat er uenig i den vurdering som er
gjort med hensyn til referansemedlemsstat i
henhold til nr. 11 eller dette nummer, kan de
berørte vedkommende myndigheter henvise
saken til ESMA, som kan handle i samsvar med
den myndighet den er gitt i henhold til artikkel
19 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
13. Eventuelle tvister mellom vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens referansemed
lemsstat og AIF-forvalteren skal avgjøres i
samsvar med lovgivningen i referansemed
lemsstaten og være underlagt dennes jurisdik
sjon.
Eventuelle tvister mellom AIF-forvalteren
eller AIF-et og investorer etablert i Unionen i
det berørte AIF-et skal avgjøres i samsvar med
lovgivningen i en medlemsstat og være under
lagt dennes jurisdiksjon.
14. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsretts
akter for å angi nærmere den framgangsmåten
mulige referansemedlemsstater skal følge når
de fastsetter referansemedlemsstat blant disse
medlemsstatene i samsvar nr. 4 annet ledd.
Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas
etter framgangsmåten med undersøkelses
komité nevnt i artikkel 59 nr. 2.
15. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbe
hold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta til
tak med hensyn til samarbeidsordningene
nevnt i nr. 7 bokstav d) for å utforme en felles
ramme for å lette inngåelsen av slike samar
beidsordninger med tredjestater.
16. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA utarbeide retningslinjer
for å fastsette vilkårene for anvendelse av de
tiltakene som vedtas av Kommisjonen med
hensyn til samarbeidsordningene nevnt i nr. 7
bokstav d).
17. ESMA skal utarbeide et utkast til tekniske
reguleringsstandarder for å fastsette minste
kravet til innhold i samarbeidsordningene
nevnt i nr. 7 bokstav d) for å sikre at vedkom
mende myndigheter i referansemedlems
staten og vedkommende myndigheter i verts
statene mottar tilstrekkelige opplysninger til å
kunne utøve sin tilsyns- og granskingsmyndig
het i henhold til dette direktiv.
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Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–
14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
18. For å sikre ensartet harmonisering av denne
artikkel skal ESMA utarbeide et utkast til tek
niske reguleringsstandarder for å angi nær
mere framgangsmåtene for samordning og
utveksling av opplysninger mellom vedkom
mende myndighet i referansemedlemsstaten
og vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens vertsstater.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–
14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
19. I tilfelle en vedkommende myndighet avviser
en anmodning om utveksling av opplysninger i
samsvar med de tekniske reguleringsstandar
dene nevnt i nr. 17, kan de berørte vedkom
mende myndigheter henvise saken til ESMA,
som kan handle i samsvar med den myndighet
den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning
(EU) nr. 1095/2010.
20. I henhold til artikkel 29 i forordning (EU) nr.
1095/2010 skal ESMA fremme en effektiv bila
teral og multilateral utveksling av opplysnin
ger mellom vedkommende myndigheter i refe
ransemedlemsstaten til AIF-forvalteren eta
blert i en tredjestat og vedkommende myndig
heter i den berørte AIF-forvalterens vertsmed
lemsstat,
samtidig
som
gjeldende
bestemmelser om fortrolighet og personvern i
relevant unionsregelverk overholdes.
21. I henhold til artikkel 31 i forordning (EU) nr.
1095/2010 skal ESMA ivareta den overord
nede samordningen mellom vedkommende
myndigheter i referansemedlemsstaten til AIF
forvalteren etablert i en tredjestat og vedkom
mende myndigheter i den berørte AIF-forvalte
rens vertsstat. ESMA kan særlig
a) lette utveksling av opplysninger mellom
berørte vedkommende myndigheter,
b) fastsette omfanget av de opplysningene
som vedkommende myndighet i referanse
medlemsstaten skal gi vedkommende
myndigheter i de berørte vertsstatene,
c) treffe alle hensiktsmessige tiltak i forbin
delse med en utvikling som kan true finans
markedenes virkemåte, med sikte på å lette
samordningen av tiltak som treffes av ved
kommende myndighet i referansemed
lemsstaten og vedkommende myndigheter
i vertsstatene med hensyn til AIF-forvaltere
etablert i en tredjestat.

22. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av
denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til
tekniske gjennomføringsstandarder for å fast
sette utformingen av og innholdet i anmodnin
gen nevnt i nr. 12 annet ledd.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i
forordning (EU) nr. 1095/2010.
23. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel kan ESMA utarbeide et utkast til tek
niske reguleringsstandarder for å angi
a) på hvilken måte en AIF-forvalter må over
holde kravene fastsatt i dette direktiv, idet
det tas hensyn til at AIF-forvalteren er eta
blert i en tredjestat, og særlig framleggin
gen av opplysningene som kreves i henhold
til artikkel 22–24,
b) på hvilke vilkår lovgivningen som AIF-for
valteren etablert i en tredjestat eller AIF-et
etablert i en tredjestat er underlagt, anses å
inneholde en tilsvarende regel som har
samme reguleringsformål og gir samme
vernenivå for de berørte investorene.
Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta
de tekniske reguleringsstandardene nevnt i
første ledd i samsvar med artikkel 10–14 i for
ordning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 38
Fagfellevurdering av tillatelse til og tilsyn med
AIF-forvaltere etablert i en tredjestat
1. ESMA skal hvert år gjennomføre en fagfelle
vurdering av vedkommende myndigheters til
synsvirksomhet når det gjelder tillatelse til og
tilsyn med AIF-forvaltere etablert i en tred
jestat i henhold til artikkel 37, 39, 40 og 41,
med sikte på å styrke det innbyrdes samsvaret
mellom tilsynsresultater, i samsvar med artik
kel 30 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
2. Innen 22. juli 2013 skal ESMA utvikle metoder
som tillater objektiv vurdering og sammenlig
ning av de myndighetene som blir vurdert.
3. Særlig skal fagfellevurderingen omfatte
a) graden av tilnærming i tilsynspraksis når
det gjelder tillatelse til og tilsyn med AIF
forvaltere etablert i en tredjestat,
b) i hvilket omfang tilsynspraksisen fører til at
målene fastsatt i dette direktiv oppfylles,
c) effektiviteten og graden av tilnærming som
er oppnådd med hensyn til gjennomførin
gen av dette direktiv og dets gjennom
føringstiltak samt de tekniske reguleringsog gjennomføringsstandardene som EMSA
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har utarbeidet i samsvar med dette direktiv,
herunder administrative tiltak og sanksjo
ner som er ilagt AIF-forvaltere etablert i en
tredjestat når dette direktiv ikke er blitt
overholdt.
4. På grunnlag av konklusjonene i fagfellevur
deringen kan ESMA utstede retningslinjer og
anbefalinger i henhold til artikkel 16 i forord
ning (EU) nr. 1095/2010 for å opprette en
konsekvent, formålstjenlig og effektiv tilsyns
praksis for AIF-forvaltere etablert i en tredje
stat.
5. Vedkommende myndigheter skal gjøre sitt
ytterste for å overholde disse retningslinjene
og anbefalingene.
6. Innen to måneder etter at en retningslinje og
eller anbefaling er utstedt, skal hver enkelt
vedkommende myndighet bekrefte hvorvidt
den overholder eller har til hensikt å over
holde retningslinjen eller anbefalingen. Der
som en vedkommende myndighet ikke overholder eller har til hensikt å overholde en ret
ningslinje eller anbefaling, skal den underrette
ESMA og gi en begrunnelse for dette.
7. ESMA skal offentliggjøre det faktum at en ved
kommende myndighet ikke overholder eller
ikke har til hensikt å overholde denne ret
ningslinjen eller anbefalingen. ESMA kan også
fra tilfelle til tilfelle beslutte å offentliggjøre
begrunnelsen som vedkommende myndighet
har gitt for ikke å overholde retningslinjen
eller anbefalingen. Vedkommende myndighet
skal motta forhåndsvarsel om slik offentlig
gjøring.
8. I rapporten nevnt i artikkel 43 nr. 5 i forord
ning (EU) nr. 1995/2010 skal ESMA under
rette Europaparlamentet, Rådet og Kommisjo
nen om de retningslinjene og anbefalingene
som er utstedt i henhold til denne artikkel,
opplyse om hvilke vedkommende myndig
heter som ikke har fulgt dem, og redegjøre for
hvordan ESMA har til hensikt å sikre at disse
berørte vedkommende myndigheter i framti
den vil følge ESMAs anbefalinger og retnings
linjer.
9. Kommisjonen skal ta behørig hensyn til disse
rapportene ved sin gjennomgåelse av dette
direktiv i samsvar med artikkel 69 og eventuelle
etterfølgende evalueringer den måtte foreta.
10. ESMA skal offentliggjøre den beste praksis
som påvises i offentlig tilgjengelige fagfelle
vurderinger. I tillegg kan alle andre resultater
fra fagfellevurderinger offentliggjøres etter
samtykke fra den vedkommende myndighet
som er gjenstand for fagfellevurderingen.

Artikkel 39
Vilkår for markedsføring i Unionen med
markedsføringspass av AIF-er etablert i Unionen
som forvaltes av en AIF-forvalter etablert i en
tredjestat
1. Medlemsstatene skal sikre at en AIF-forvalter
med behørig tillatelse etablert i en tredjestat
med et markedsføringspass kan markedsføre
andeler eller aksjer i ethvert AIF etablert i Uni
onen som den forvalter, til profesjonelle inves
torer i Unionen så snart vilkårene fastsatt i
denne artikkel er oppfylt.
2. Dersom en AIF-forvalter har til hensikt å mar
kedsføre andeler eller aksjer i AIF-er etablert
i Unionen i sin referansemedlemsstat, skal
AIF-forvalteren sende en underretning til ved
kommende myndigheter i sin referansemed
lemsstat med hensyn til hvert AIF etablert i
Unionen som den har til hensikt å markeds
føre.
Underretningen skal inneholde dokumen
tasjonen og opplysningene fastsatt i vedlegg
III.
3. Senest 20 virkedager etter mottak av den full
stendige underretningen i henhold til nr. 2
skal vedkommende myndigheter i AIF-forval
terens referansemedlemsstat underrette AIF
forvalteren om hvorvidt den kan begynne å
markedsføre AIF-et identifisert i underretnin
gen nevnt i nr. 2 på sitt territorium. Vedkom
mende myndigheter i AIF-forvalterens referan
semedlemsstat kan hindre at AIF-et markeds
føres bare dersom AIF-forvalterens forvaltning
av AIF-et ikke er i samsvar med eller kommer
til å være i samsvar med dette direktiv, eller
AIF-forvalteren på annet vis ikke overholder
eller kommer til å overholde dette direktiv.
Dersom beslutningen er positiv, kan AIF-for
valteren begynne å markedsføre AIF-et i sin
referansemedlemsstat fra datoen for underret
ningen fra vedkommende myndigheter om
dette.
Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens referansemedlemsstat skal også under
rette ESMA og vedkommende myndigheter for
AIF-et om at AIF-forvalteren kan begynne å
markedsføre andeler eller aksjer i AIF-et i sin
referansemedlemsstat.
4. Dersom en AIF-forvalter har til hensikt å mar
kedsføre andeler eller aksjer i AIF-er etablert i
Unionen i andre medlemsstater enn sin refe
ransemedlemsstat, skal AIF-forvalteren sende
en underretning til vedkommende myndig
heter i sin referansemedlemsstat med hensyn
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5.

6.

7.
8.

9.

til hvert AIF etablert i Unionen som den har til
hensikt å markedsføre.
Underretningen skal inneholde dokumen
tasjonen og opplysningene fastsatt i vedlegg
IV.
Vedkommende myndigheter i referansemed
lemsstaten skal senest 20 virkedager etter
datoen for mottak av den fullstendige under
retningen nevnt i nr. 4, oversende den full
stendige underretningen til vedkommende
myndigheter i de medlemsstatene der det er
hensikten at andelene eller aksjene i AIF-et
skal markedsføres. Oversending skal skje
bare dersom AIF-forvalterens forvaltning av
AIF-et er i samsvar med og fortsatt vil være i
samsvar med dette direktiv, og dersom AIF
forvalteren for øvrig overholder dette direk
tiv.
Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens referansemedlemsstat skal legge ved en
erklæring om at den berørte AIF-forvalteren
har tillatelse til å forvalte AIF-er med en
bestemt investeringsstrategi.
Når underretningen er oversendt, skal ved
kommende myndigheter i AIF-forvalterens
referansemedlemsstat umiddelbart under
rette AIF-forvalteren om dette. AIF-forvalteren
kan begynne å markedsføre AIF-et i de aktu
elle vertsstatene fra datoen for underretningen
fra vedkommende myndigheter.
Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens referansemedlemsstat skal også under
rette ESMA og vedkommende myndigheter for
AIF-et om at AIF-forvalteren kan begynne å
markedsføre andeler eller aksjer i AIF-et i sine
vertsmedlemsstater.
Ordningene nevnt i bokstav h) i vedlegg IV
skal være underlagt lovgivningen og tilsynet i
AIF-forvalterens vertsstater.
Medlemsstatene skal sikre at underretningen
fra AIF-forvalteren nevnt i nr. 4 og erklæringen
i nr. 5 gis på et språk som er vanlig i internasjo
nale finanskretser.
Medlemsstatene skal sikre at deres ved
kommende myndigheter godtar elektronisk
oversending og arkivering av dokumentene
nevnt i nr. 6.
Ved enhver vesentlig endring av de opplysnin
gene som er gitt i samsvar med nr. 2 og/eller
4, skal AIF-forvalteren skriftlig underrette ved
kommende myndigheter i sin referansemed
lemsstat om denne endringen minst én måned
før en planlagt endring gjennomføres, eller
umiddelbart etter at en ikke-planlagt endring
har funnet sted.

Dersom AIF-forvalterens forvaltning av
AIF-et etter en planlagt endring ikke lenger er
i samsvar med dette direktiv, eller AIF-forvalte
ren for øvrig ikke lenger overholder dette
direktiv, skal vedkommende myndigheter i
AIF-forvalterens referansemedlemsstat uten
unødig opphold underrette AIF-forvalteren om
at den ikke skal gjennomføre endringen.
Dersom en planlagt endring gjennomføres
uten hensyn til første og annet ledd, eller en
ikke-planlagt endring har funnet sted med den
følge at AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et
ikke lenger er i samsvar med dette direktiv,
eller AIF-forvalteren for øvrig ikke lenger
overholder dette direktiv, skal vedkommende
myndigheter i AIF-for valterens referanse
medlemsstat treffe alle nødvendige tiltak i
samsvar med artikkel 46, herunder om nød
vendig uttrykkelig forby markedsføring av
AIF-et.
Dersom endringene kan godtas fordi de
ikke påvirker overholdelsen av dette direktiv
med hensyn til AIF-forvalterens forvaltning av
AIF-et eller AIF-forvalterens overholdelse av
dette direktiv for øvrig, skal vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens referansemed
lemsstat omgående underrette ESMA om
disse endringene i den grad endringene inne
bærer at visse AIF-er ikke lenger skal markeds
føres, eller at ytterligere AIF-er skal markeds
føres, og, dersom det er aktuelt, underrette
vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens
vertsstater.
10. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av
denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til
tekniske gjennomføringsstandarder for å fast
sette
a) utformingen av og innholdet i en mal for
underretningen nevnt i nr. 2 og 4,
b) utformingen av og innholdet i en mal for
erklæringen nevnt i nr. 5,
c) utformingen av oversendingen nevnt i nr. 5,
og
d) utformingen av den skriftlige underretnin
gen nevnt i nr. 9.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i
forordning (EU) nr. 1095/2010.
11. Uten hensyn til artikkel 43 nr. 1 skal medlems
statene kreve at AIF-er som forvaltes og mar
kedsføres av AIF-forvalteren, skal markeds
føres bare til profesjonelle investorer.
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Artikkel 40
Vilkår for markedsføring i Unionen med
markedsføringspass av AIF-er etablert i en
tredjestat som forvaltes av en AIF-forvalter
etablert i en tredjestat
1. Medlemsstatene skal sikre at en AIF-forvalter
med behørig tillatelse etablert i en tredjestat
med et markedsføringspass kan markedsføre
andeler eller aksjer i et AIF etablert i en tred
jestat som den forvalter, til profesjonelle inves
torer i Unionen så snart vilkårene fastsatt i
denne artikkel er oppfylt.
2. I tillegg til kravene i dette direktiv med hensyn
til AIF-forvaltere etablert i Unionen, skal føl
gende vilkår være oppfylt for AIF-forvaltere
etablert i en tredjestat:
a) Det foreligger passende samarbeidsordnin
ger mellom vedkommende myndigheter i
referansemedlemsstaten og tilsynsmyndig
heten i den tredjestaten der AIF-et er eta
blert, for minst å sikre en effektiv utveks
ling av opplysninger som gjør at vedkom
mende myndigheter kan utføre sine
oppgaver i samsvar med dette direktiv.
b) Den tredjestaten der AIF-et er etablert, er
ikke oppført som et ikke-samarbeidsvillig
land og territorium av FATF.
c) Den tredjestaten der AIF-et er etablert,
har undertegnet en avtale med referanse
medlemsstaten og med alle andre
medlemsstater der det er hensikten at
andeler eller aksjer i AIF-et etablert i en
tredjestat skal markedsføres, som er helt i
samsvar med standardene fastsatt i artik
kel 26 i OECDs mønsteravtale om beskat
ning av inntekter og kapital, og sikrer
effektiv utveksling av opplysninger i
skattesaker, herunder eventuelle multila
terale skatteavtaler.
Dersom en vedkommende myndighet i en
annen medlemsstat er uenig i den vurderin
gen av anvendelsen av første ledd bokstav a)
og b) som er gjort av vedkommende myndig
heter i AIF-forvalterens referansemedlems
stat, kan de berørte vedkommende myndig
heter henvise saken til ESMA, som kan
handle i samsvar med den myndighet den er
tildelt i henhold til artikkel 19 i forordning
(EU) nr. 1095/2010.
3. AIF-forvalteren skal sende en underretning til
vedkommende myndigheter i sin referanse
medlemsstat med hensyn til hvert AIF etablert
i en tredjestat som den har til hensikt å mar
kedsføre i sin referansemedlemsstat.

4.

5.

6.

7.

Underretningen skal inneholde dokumen
tasjonen og opplysningene fastsatt i vedlegg
III.
Senest 20 virkedager etter mottak av den full
stendige underretningen i henhold til nr. 3
skal vedkommende myndigheter i AIF-forval
terens referansemedlemsstat underrette AIF
forvalteren om hvorvidt den kan begynne å
markedsføre AIF-et identifisert i underretnin
gen nevnt i nr. 3 på sitt territorium. Vedkom
mende myndigheter i AIF-forvalterens referan
semedlemsstat kan hindre at AIF-et markeds
føres bare dersom AIF-forvalterens forvaltning
av AIF-et ikke er i samsvar med eller kommer
til å være i samsvar dette direktiv, eller AIF-for
valteren på annet vis ikke overholder eller
kommer til å overholde dette direktiv. Dersom
beslutningen er positiv, kan AIF-forvalteren
begynne å markedsføre AIF-et i sin referanse
medlemsstat fra datoen for underretningen fra
vedkommende myndigheter om dette.
Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens referansemedlemsstat skal også under
rette ESMA om at AIF-forvalteren kan
begynne å markedsføre aksjene eller andelene
i AIF-et i sin referansemedlemsstat.
Dersom en AIF-forvalter har til hensikt å mar
kedsføre andeler eller aksjer i et AIF etablert i
en tredjestat også i andre medlemsstater enn
sin referansemedlemsstat, skal AIF-forvalteren
sende en underretning til vedkommende
myndigheter i sin referansemedlemsstat med
hensyn til hvert AIF etablert i en tredjestat
som den har til hensikt å markedsføre.
Underretningen skal inneholde dokumen
tasjonen og opplysningene fastsatt i vedlegg IV.
Vedkommende myndigheter i referansemed
lemsstaten skal senest 20 virkedager etter
datoen for mottak av den fullstendige under
retningen nevnt i nr. 5, oversende den fullsten
dige underretningen til vedkommende
myndigheter i de medlemsstatene der det er
hensikten at andelene eller aksjene i AIF-et
skal markedsføres. Oversending skal skje bare
dersom AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et
er i samsvar med og fortsatt vil være i samsvar
med dette direktiv, og dersom AIF-forvalteren
for øvrig overholder dette direktiv.
Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens referansemedlemsstat skal legge ved en
erklæring om at den berørte AIF-forvalteren
har tillatelse til å forvalte AIF-er med en
bestemt investeringsstrategi.
Når underretningen er oversendt, skal ved
kommende myndigheter i AIF-forvalterens
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referansemedlemsstat umiddelbart under
rette AIF-forvalteren om dette. AIF-forvalteren
kan begynne å markedsføre AIF-et i de aktu
elle vertsstatene fra datoen for underretningen
fra vedkommende myndigheter.
Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens referansemedlemsstat skal også under
rette ESMA om at AIF-forvalteren kan
begynne å markedsføre aksjene eller andelene
i AIF-et i sine vertsstater.
8. Ordningene nevnt i bokstav h) i vedlegg IV
skal være underlagt lovgivningen og tilsynet i
AIF-forvalterens vertsstater dersom disse
medlemsstatene ikke er de samme som refe
ransemedlemsstaten.
9. Medlemsstatene skal sikre at underretningen
fra AIF-forvalteren nevnt i nr. 5 og erklæringen
i nr. 6 gis på et språk som er vanlig i internasjo
nale finanskretser.
Medlemsstatene skal sikre at deres ved
kommende myndigheter godtar elektronisk
oversending og arkivering av dokumentene
nevnt i nr. 6.
10. Ved enhver vesentlig endring av de opplysnin
gene som er gitt i samsvar med nr. 3 eller 5,
skal AIF-forvalteren skriftlig underrette ved
kommende myndigheter i sin referansemed
lemsstat om denne endringen minst én måned
før en planlagt endring gjennomføres, eller
umiddelbart etter at en ikke-planlagt endring
har funnet sted.
Dersom AIF-forvalterens forvaltning av
AIF-et etter en planlagt endring ikke lenger er
i samsvar med dette direktiv, eller AIF-forvalte
ren for øvrig ikke lenger overholder dette
direktiv, skal vedkommende myndigheter i
AIF-forvalterens referansemedlemsstat uten
unødig opphold underrette AIF-forvalteren om
at den ikke skal gjennomføre endringen.
Dersom en planlagt endring gjennomføres
uten hensyn til første og annet ledd, eller en
ikke-planlagt endring har funnet sted med den
følge at AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et
ikke lenger er i samsvar med dette direktiv,
eller AIF-forvalteren for øvrig ikke lenger
overholder dette direktiv, skal vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens referanse
medlemsstat treffe alle nødvendige tiltak i
samsvar med artikkel 46, herunder om nød
vendig uttrykkelig forby markedsføring av
AIF-et.
Dersom endringene kan godtas fordi de
ikke påvirker overholdelsen av dette direktiv
med hensyn til AIF-forvalterens forvaltning av
AIF-et eller AIF-forvalterens overholdelse av

dette direktiv for øvrig, skal vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens referansemed
lemsstat omgående underrette ESMA om
disse endringene i den grad endringene inne
bærer at visse AIF-er ikke lenger skal markeds
føres, eller at ytterligere AIF-er skal markeds
føres, og, dersom det er aktuelt, underrette
vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens
vertsstater.
11. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbe
hold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta til
tak med hensyn til samarbeidsordningene
nevnt i nr. 2 bokstav a) for å utforme en felles
ramme for å lette inngåelsen av slike samar
beidsordninger med tredjestater.
12. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA utarbeide retningslinjer
for å fastsette vilkårene for anvendelse av de
tiltakene som vedtas av Kommisjonen med
hensyn til samarbeidsordningene nevnt i nr. 2
bokstav a).
13. ESMA skal utarbeide et utkast til tekniske
reguleringsstandarder for å fastsette minste
kravet til innhold i samarbeidsordningene
nevnt i nr. 2 bokstav a) for å sikre at vedkom
mende myndigheter i referansemedlems
staten og vedkommende myndigheter i verts
statene mottar tilstrekkelige opplysninger til å
kunne utøve sin tilsyns- og granskingsmyndig
het i henhold til dette direktiv.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–
14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
14. For å sikre ensartet harmonisering av denne
artikkel skal ESMA utarbeide et utkast til tek
niske reguleringsstandarder for å angi nær
mere framgangsmåtene for samordning og
utveksling av opplysninger mellom vedkom
mende myndighet i referansemedlemsstaten
og vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens vertsstater.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–
14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
15. I tilfelle en vedkommende myndighet avviser
en anmodning om utveksling av opplysninger i
samsvar med de tekniske reguleringsstandar
dene nevnt i nr. 14, kan de berørte vedkom
mende myndigheter henvise saken til ESMA,
som kan handle i samsvar med den myndighet
den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning
(EU) nr. 1095/2010.
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16. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av
denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til
tekniske gjennomføringsstandarder for å fast
sette
a) utformingen av og innholdet i en mal for
underretningen nevnt i nr. 3 og 5,
b) utformingen av og innholdet i en mal for
erklæringen nevnt i nr. 6,
c) utformingen av oversendingen nevnt i nr. 6,
og
d) utformingen av den skriftlige underretnin
gen nevnt i nr. 10.
Kommisjonen delegeres myndighet til å vedta
de tekniske reguleringsstandardene nevnt i
første ledd i samsvar med artikkel 15 i forord
ning (EU) nr. 1095/2010.
17. Uten hensyn til artikkel 43 nr. 1 skal medlems
statene kreve at AIF-er som forvaltes og mar
kedsføres av AIF-forvalteren, skal markeds
føres bare til profesjonelle investorer.
Artikkel 41
Vilkår for forvaltning av AIF-er etablert i andre
medlemsstater enn referansemedlemsstaten,
som utøves av AIF-forvaltere etablert i en
tredjestat
1. Medlemsstatene skal sikre at en AIF-forvalter
med tillatelse etablert i en tredjestat kan for
valte AIF-er etablert i Unionen i en annen med
lemsstat enn referansemedlemsstaten enten
direkte eller ved å opprette en filial, forutsatt at
AIF-forvalteren har tillatelse til å forvalte den
typen AIF-er.
2. En AIF-forvalter etablert i en tredjestat som for
første gang har til hensikt å forvalte AIF-er eta
blert i Unionen som er etablert i en annen
medlemsstat enn sin referansemedlemsstat,
skal meddele følgende opplysninger til ved
kommende myndigheter i sin referansemed
lemsstat:
a) i hvilken medlemsstat den har til hensikt å
forvalte AIF-ene direkte eller opprette en
filial,
b) en virksomhetsplan der det særlig angis
hvilke tjenester den har til hensikt å yte, og
en angivelse av de AIF-ene den har til hen
sikt å forvalte.
3. Dersom AIF-forvalteren etablert i en tredjestat
har til hensikt å opprette en filial, skal den gi
følgende opplysninger i tillegg til dem som er
nevnt i nr. 2:
a) hvordan filialen skal være organisert,
b) adresse i AIF-ets hjemstat som dokumenter
kan innhentes fra,

c) navn og kontaktopplysninger til de perso
nene som har ansvar for ledelsen av filialen.
4. Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens referansemedlemsstat skal innen én
måned etter at den fullstendige dokumentasjo
nen i samsvar med nr. 2 er mottatt, eller innen
to måneder etter at den fullstendige dokumen
tasjonen i samsvar med nr. 3 er mottatt, over
sende den fullstendige dokumentasjonen til
vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens vertsstat. Oversending skal skje bare der
som AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et er i
samsvar med og fortsatt vil være i samsvar
med dette direktiv, og dersom AIF-forvalteren
for øvrig overholder dette direktiv.
Vedkommende myndigheter i referanse
medlemsstaten skal legge ved en erklæring om
at de har gitt tillatelse til den berørte AIF-for
valteren.
Vedkommende myndigheter i referanse
medlemsstaten skal umiddelbart underrette
AIF-forvalteren om oversendingen. Etter å ha
mottatt underretningen om oversendingen kan
AIF-forvalteren begynne å yte sine tjenester i
vertsstatene.
Vedkommende myndigheter i referanse
medlemsstaten skal også underrette ESMA
om at AIF-forvalteren kan begynne å markeds
føre AIF-et i sine vertsstater.
5. AIF-forvalterens vertsstater skal ikke pålegge
den berørte AIF-forvalteren noen andre krav
på de områdene som omfattes av dette direk
tiv.
6. Dersom det skjer endringer i de opplysnin
gene som er gitt i samsvar med nr. 2 og even
tuelt nr. 3, skal en AIF-forvalter skriftlig under
rette vedkommende myndigheter i sin referan
semedlemsstat om denne endringen minst én
måned før en planlagt endring gjennomføres,
eller umiddelbart etter at en ikke-planlagt endring har funnet sted.
Dersom AIF-forvalterens forvaltning av
AIF-et etter en planlagt endring ikke lenger er
i samsvar med dette direktiv, eller AIF-forvalte
ren for øvrig ikke lenger overholder dette
direktiv, skal vedkommende myndigheter i
referansemedlemsstaten uten unødig opphold
underrette AIF-forvalteren om at den ikke skal
gjennomføre endringen.
Dersom en planlagt endring gjennomføres
uten hensyn til første og annet ledd, eller en
ikke-planlagt endring har funnet sted med den
følge at AIF-forvalterens forvaltning av AIF-et
ikke lenger er i samsvar med dette direktiv,
eller AIF-forvalteren for øvrig ikke lenger over
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holder dette direktiv, skal vedkommende
myndigheter i referansemedlemsstaten treffe
alle nødvendige tiltak i samsvar med artikkel
46, herunder om nødvendig uttrykkelig forby
markedsføring av AIF-et.
Dersom endringene kan godtas fordi de
ikke påvirker overholdelsen av dette direktiv
med hensyn til AIF-forvalterens forvaltning av
AIF-et eller AIF-forvalterens overholdelse av
dette direktiv for øvrig, skal vedkommende
myndigheter i referansemedlemsstaten uten
unødig opphold underrette vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens vertsstater om
disse endringene.
7. For å sikre ensartet harmonisering av denne
artikkel kan ESMA utarbeide et utkast til tek
niske reguleringsstandarder for å angi hvilke
opplysninger som skal framlegges i samsvar
med nr. 2 og 3.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 10–
14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
8. For å sikre ensartede vilkår for anvendelsen av
denne artikkel kan ESMA utarbeide utkast til
tekniske gjennomføringsstandarder for å fast
sette standardskjemaer, maler og framgangs
måter for oversending av opplysninger i sam
svar med nr. 2 og 3.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i
forordning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 42
Vilkår for markedsføring i medlemsstatene uten
markedsføringspass av AIF- som forvaltes av en
AIF-forvalter etablert i en tredjestat
1. Uten hensyn til artikkel 37, 39 og 40 kan med
lemsstatene tillate at AIF-forvaltere etablert i
en tredjestat markedsfører til profesjonelle
investorer, bare på sitt territorium, andeler
eller aksjer i AIF-er som de forvalter, forutsatt
at minst følgende vilkår er oppfylt:
a) AIF-forvalteren etablert i en tredjestat overholder artikkel 22, 23 og 24 med hensyn til
hvert enkelt AIF den markedsfører i sam
svar med denne artikkel og artikkel 26–30
når et AIF den markedsfører i samsvar med
denne artikkel, faller inn under virkeom
rådet for artikkel 26 nr. 1. Vedkommende

myndigheter og AIF-investorene omhand
let i nevnte artikler skal anses for å være
myndigheter og investorer i de medlems
statene der AIF-ene markedsføres,
b) Med henblikk på overvåking av system
risiko foreligger det passende samarbeids
ordninger som er i tråd med internasjonale
standarder,
mellom
vedkommende
myndigheter i medlemsstatene der AIF-ene
markedsføres, og eventuelt vedkommende
myndigheter for berørte AIF-er etablert i
Unionen og tilsynsmyndighetene i tredje
staten der AIF-forvalteren er etablert, og
eventuelt tilsynsmyndighetene i den tred
jestaten der AIF-et er etablert, for å sikre en
effektiv utveksling av opplysninger som
gjør det mulig for vedkommende myndig
heter i de aktuelle medlemsstatene å utføre
oppgavene sine i samsvar med dette direk
tiv.
c) Tredjestaten der AIF-forvalteren eller AIFet er etablert, er ikke oppført som et ikke
samarbeidsvillig land og territorium av
FATF.
Dersom en vedkommende myndighet for et
AIF etablert i Unionen ikke innenfor et rimelig
tidsrom inngår en samarbeidsavtale som fast
satt i første ledd bokstav b), kan vedkom
mende myndigheter i den medlemsstaten der
det er hensikten at AIF-et skal markedsføres,
henvise saken til ESMA, som kan handle i
samsvar med den myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1095/
2010.
2. Medlemsstatene kan pålegge AIF-forvalteren
etablert i en tredjestat strengere regler med
hensyn til markedsføringen av andeler eller
aksjer i AIF-er til investorer på deres terri
torium i samsvar med denne artikkel.
3. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbe
hold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta til
tak med hensyn til samarbeidsordningene
nevnt i nr. 1 for å utforme en felles ramme for å
lette inngåelsen av slike samarbeidsordninger
med tredjestater.
4. For å sikre en ensartet anvendelse av denne
artikkel skal ESMA utarbeide retningslinjer
for å fastsette vilkårene for anvendelse av de
tiltakene som vedtas av Kommisjonen med
hensyn til samarbeidsordningene nevnt i
nr. 1.
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Kapittel VIII
Markedsføring til ikke-profesjonelle investorer
Artikkel 43
AIF-forvalteres markedsføring av AIF-er til ikke
profesjonelle investorer
1. Uten hensyn til andre rettsakter i unionsretten
kan medlemsstatene tillate at AIF-forvaltere
markedsfører til ikke-profesjonelle investorer
på deres territorium enheter eller aksjer i AIF
er som de forvalter i samsvar med dette direk
tiv, uavhengig av om slike AIF-er markeds
føres innenfor et lands grenser eller over
landegrensene, eller hvorvidt de er etablert i
Unionen eller i en tredjestat.
I slike tilfeller kan medlemsstatene
pålegge AIF-forvalteren eller AIF-et strengere
krav enn de kravene som gjelder for de AIF
ene som markedsføres til profesjonelle inves
torer på deres territorium i henhold til dette
direktiv. Medlemsstatene kan imidlertid ikke
pålegge AIF-er etablert i Unionen som er eta
blert i en annen medlemsstat og markeds
føres over landegrensene, strengere eller
ytterligere krav enn AIF-er som markedsføres
innenlands.
2. Medlemsstater som tillater markedsføring av
AIF-er til ikke-profesjonelle investorer på sitt
territorium, skal innen 22. juli 2013 underrette
Kommisjonen og ESMA om
a) hvilke typer AIF-er som AIF-forvalterne
kan markedsføre til ikke-profesjonelle
investorer på deres territorium,
b) eventuelle ytterligere krav som medlems
staten innfører for markedsføring av AIF-er
til ikke-profesjonelle investorer.
Medlemsstatene skal også underrette Kommi
sjonen og ESMA om eventuelle senere
endringer med hensyn til første ledd.
Kapittel IX
Vedkommende myndigheter
Avsnitt 1
Utpeking, myndighet og klagebehandling
Artikkel 44
Utpeking av vedkommende myndigheter
Medlemsstatene skal utpeke de vedkommende
myndigheter som skal utføre oppgavene nevnt i
dette direktiv.
De skal underrette ESMA og Kommisjonen
om dette og eventuelt angi hvordan oppgavene er
fordelt.

Vedkommende myndigheter skal være offent
lige myndigheter.
Medlemsstatene skal kreve at deres vedkom
mende myndigheter fastsetter egnede framgangs
måter for å kontrollere at AIF-forvalterne oppfyl
ler sine forpliktelser i henhold til dette direktiv,
eventuelt på grunnlag av retningslinjer utarbeidet
av ESMA.
Artikkel 45
Vedkommende myndigheters ansvarsområder i
medlemsstatene
1. Vedkommende myndigheter i en AIF-forval
ters hjemstat skal ha ansvar for å føre tilsyn
med AIF-forvalteren uansett om AIF-forvalte
ren forvalter og/eller markedsfører AIF-er i en
annen medlemsstat eller ikke, uten at dette
berører bestemmelsene i dette direktiv som
pålegger vedkommende myndigheter i AIF
forvalterens vertsstat ansvaret for å føre tilsyn.
2. Vedkommende myndigheter i en AIF-forval
ters vertsstat skal ha ansvar for å føre tilsyn
med at AIF-forvalteren overholder artikkel 12
og 14 når AIF-forvalteren forvalter og/eller
markedsfører AIF-er gjennom en filial i denne
medlemsstaten.
3. Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens vertsstat kan kreve at en AIF-forvalter
som forvalter eller markedsfører AIF-er på
dens territorium, uansett om dette skjer gjen
nom en filial eller ikke, skal framlegge de opp
lysningene som er nødvendige for å føre tilsyn
med at AIF-forvalteren overholder gjeldende
regler som disse vedkommende myndigheter
har ansvar for.
Disse kravene skal ikke være strengere
enn de kravene som AIF-forvalterens vertsstat
pålegger de AIF-forvalterne den er hjemstat
for, når det gjelder kontrollen med at de overholder de samme reglene.
4. Dersom vedkommende myndigheter i AIF-for
valterens vertsstat bringer på det rene at en
AIF-forvalter som forvalter og/eller markeds
fører AIF-er på dens territorium, uansett om
dette skjer gjennom en filial eller ikke, over
trer en av de reglene som de har ansvar for å
kontrollere overholdelsen av, skal disse myn
dighetene anmode den berørte AIF-forvalteren
om å bringe overtredelsen til opphør og under
rette vedkommende myndigheter i hjemstaten
om dette.
5. Dersom den berørte AIF-forvalteren nekter å
gi vedkommende myndigheter i vertsstaten de
opplysningene som hører inn under deres
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ansvarsområde, eller unnlater å treffe nødven
dige tiltak for å bringe overtredelsen nevnt i
nr. 4 til opphør, skal vedkommende myndig
heter i AIF-forvalterens vertsstat underrette
vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat om dette. Vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat skal
så snart som mulig
a) treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre
at den berørte AIF-forvalteren framlegger
de opplysningene vedkommende myndig
heter i vertsstaten har anmodet om i henhold til nr. 3, eller bringer overtredelsen
omhandlet i nr. 4 til opphør,
b) anmode om de nødvendige opplysningene
fra berørte tilsynsmyndigheter i tredje
stater.
Vedkommende myndigheter i AIF-forvalterens
vertsstat skal underrettes om hvilken type til
tak som er blitt truffet i henhold til bokstav a).
6. Dersom AIF-forvalteren til tross for tiltakene
truffet av vedkommende myndigheter i dens
vertsstat i henhold til nr. 5, eller fordi disse til
takene viser seg å være utilstrekkelige eller
ikke er tilgjengelige i vedkommende med
lemsstat, fortsatt nekter å framlegge de opplys
ningene vedkommende myndigheter i verts
staten har anmodet om i henhold til nr. 3, eller
fortsetter å overtre lover og forskrifter som
nevnt i nr. 4 som gjelder i vertsstaten, kan ved
kommende myndigheter i AIF-forvalterens
vertsstat, etter å ha underrettet vedkommende
myndigheter i AIF-forvalterens hjemstat, treffe
hensiktsmessige tiltak, herunder tiltakene
fastsatt i artikkel 46 og 48, for å hindre eller
straffe ytterlige overtredelser og om nødven
dig hindre AIF-forvalteren i å foreta ytterligere
transaksjoner i vertsstaten. Dersom den opp
gaven som utføres i AIF-forvalterens vertsstat,
består i å forvalte AIF-er, kan vertsstaten kreve
at AIF-forvalteren slutter å forvalte disse AIF
ene.
7. Dersom vedkommende myndigheter i AIF-for
valterens vertsstat har klare og påviselige
grunner til å tro at en AIF-forvalter ikke oppfyl
ler de forpliktelsene som følger av bestemmel
ser som de ikke har ansvar for å kontrollere
overholdelsen av, skal de framlegge disse
grunnene for vedkommende myndigheter i
AIF-forvalterens hjemstat, som skal treffe hen
siktsmessige tiltak, herunder om nødvendig
anmode om ytterligere opplysninger fra
berørte tilsynsmyndigheter i tredjestater.
8. Dersom AIF-forvalteren til tross for tiltakene
truffet av vedkommende myndigheter i dens

hjemstat, eller fordi disse tiltakene viser seg å
være utilstrekkelige, eller fordi AIF-forvalte
rens hjemstat unnlater å handle innen rimelig
tid, fortsetter å opptre på en måte som klart er i
strid med interessene til investorene i det
berørte AIF-et eller markedets finansielle sta
bilitet eller integritet i AIF-forvalterens verts
stat, kan vedkommende myndigheter i AIF-for
valterens vertsstat, etter å ha underrettet ved
kommende myndigheter i AIF-forvalterens
hjemstat, treffe alle hensiktsmessige tiltak for
å verne investorene i det berørte AIF-et og
markedets finansielle stabilitet og integritet i
vertsstaten, herunder muligheten for å hindre
den berørte AIF-forvalteren i å fortsette å mar
kedsføre andeler eller aksjer i det berørte AIFet i vertsstaten.
9. Framgangsmåten fastsatt i nr. 7 og 8 får også
anvendelse dersom vedkommende myndig
heter i vertsstaten har klare og påviselige
grunner til ikke å samtykke i at referansemed
lemsstaten gir tillatelse til en AIF-forvalter eta
blert i en tredjestat.
10. Dersom de berørte vedkommende myndig
heter er uenige i noen av tiltakene som ved
kommende myndighet har truffet i henhold til
nr. 4 og 9, kan de henvise saken til ESMA, som
kan handle i samsvar med den myndighet den
er gitt i henhold til artikkel 19 i forordning
(EU) nr. 1095/2010.
11. ESMA skal ved behov fremme forhandlingene
om og inngåelsen av de samarbeidsavtalene
mellom medlemsstatenes vedkommende
myndigheter og tilsynsmyndighetene i tred
jestater som kreves i henhold til dette direktiv.
Artikkel 46
Vedkommende myndigheters myndighet
1. Vedkommende myndigheter skal gis all den
tilsyns- og granskingsmyndighet som er nød
vendig for at de skal kunne utføre sine opp
gaver. Slik myndighet skal utøves
a) direkte,
b) i samarbeid med andre myndigheter,
c) på eget ansvar gjennom delegering til enhe
ter som har fått delegert oppgaver,
d) etter søknad til vedkommende retts
myndigheter.
2. Vedkommende myndigheter skal ha myndig
het til å
a) få tilgang til ethvert dokument i enhver
form og motta en kopi av dette,
b) kreve opplysninger fra enhver person som
er tilknyttet AIF-forvalterens virksomhet
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eller AIF-et, og om nødvendig innkalle og
utspørre en person for å innhente opplys
ninger,
c) foreta stedlig tilsyn med eller uten for
håndsvarsel,
d) kreve opplysninger om tele- og datatrafikk,
e) kreve opphør av enhver praksis som strider
mot de bestemmelsene som er vedtatt for å
gjennomføre dette direktiv,
f) kreve frysing eller beslaglegging av eiende
ler,
g) kreve midlertidig forbud mot yrkesvirk
somhet,
h) kreve at AIF-forvaltere med tillatelse,
depotmottakere eller revisorer framlegger
opplysninger,
i) vedta enhver type tiltak for å sikre at AIF
forvaltere eller depotmottakere fortsetter å
overholde kravene i dette direktiv som gjel
der for dem,
j) kreve utsettelse av utstedelse, gjenkjøp
eller innløsning av andeler i andelseiernes
eller offentlighetens interesse,
k) tilbakekalle tillatelsen til en AIF-forvalter
eller en depotmottaker,
l) henvise saker til straffeforfølgning,
m) anmode om at revisorer eller sakkyndige
foretar tilsyn eller granskinger.
3. Dersom vedkommende myndighet i referanse
medlemsstaten anser at en AIF-forvalter med
tillatelse etablert i en tredjestat ikke oppfyller
sine forpliktelser i henhold til dette direktiv,
skal den snarest mulig underrette ESMA om
dette med en fullstendig begrunnelse.
4. Medlemsstatene skal sikre at vedkommende
myndigheter har den nødvendige myndighet
til å treffe alle tiltak som kreves for å sikre mar
kedenes ordnede virkemåte i de tilfellene der
virksomheten til ett eller flere AIF-er på mar
kedet for et gitt finansielt instrument vil kunne
utgjøre en alvorlig trussel mot nevnte markeds
ordnede virkemåte.
Artikkel 47
ESMAs myndighet og kompetanse
1. ESMA kan utarbeide og regelmessig gjen
nomgå retningslinjene for medlemsstatenes
vedkommende myndigheter når det gjelder
utøvelsen av deres myndighet til å gi tillatelse,
og når det gjelder vedkommende myndig
heters rapporteringsplikt i henhold til dette
direktiv.
ESMA skal dessuten ha den nødvendige
myndighet, herunder som beskrevet i artikkel

48 nr. 3, til å utføre sine oppgaver i henhold til
dette direktiv.
2. Taushetsplikt skal gjelde alle personer som
arbeider eller har arbeidet for ESMA eller for
vedkommende myndigheter eller andre perso
ner som ESMA har delegert oppgaver til, herunder revisorer og sakkyndige som har inn
gått en avtale med ESMA. Opplysninger som
omfattes av taushetsplikten, skal ikke gis
videre til noen annen person eller myndighet,
unntatt når dette er nødvendig i forbindelse
med en rettergang.
3. Alle opplysninger som i henhold til dette
direktiv utveksles mellom ESMA, vedkom
mende myndigheter, EBA, Den europeiske
tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsyns
myndighet for forsikring og tjenestepensjon),
opprettet ved europaparlaments- og rådsfor
ordning (EU) nr. 1094/201029, og ESRB skal
anses som fortrolige, unntatt når ESMA eller
vedkommende myndighet eller det berørte
organ, på det tidspunkt de oversender opplys
ningene, angir at de kan gis videre, eller når
dette er nødvendig i forbindelse med en ret
tergang.
4. I henhold til artikkel 9 i forordning (EU) nr.
1095/2010 kan ESMA, når alle vilkårene i nr. 5
er oppfylt, anmode den eller de vedkommende
myndigheter om å treffe ett eller flere av føl
gende tiltak, alt etter hva som er relevant:
a) forby markedsføring i Unionen av andeler
eller aksjer i AIF-er som forvaltes av AIF
forvaltere etablert i en tredjestat, eller i
AIF-er etablert i en tredjestat som forvaltes
av AIF-forvaltere etablert i Unionen, uten
tillatelsen som kreves i artikkel 37, eller
uten den underretningen som kreves i
artikkel 35, 39 og 40, eller uten tillatelse fra
de berørte medlemsstater til å gjøre dette i
samsvar med artikkel 42,
b) innføre restriksjoner for AIF-forvaltere eta
blert i en tredjestat med hensyn til forvalt
ningen av et AIF når det foreligger altfor
høy grensekryssende risikokonsentrasjon
på et bestemt marked,
c) innføre restriksjoner for AIF-forvaltere eta
blert i en tredjestat med hensyn til forvalt
ningen av et AIF når dets virksomhet vil
kunne utgjøre en viktig kilde til motparts
risiko for en kredittinstitusjon eller en
annen systemrelevant institusjon.
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5. ESMA kan treffe en beslutning i samsvar med
nr. 4, og med forbehold for kravene i nr. 6, der
som begge følgende vilkår er oppfylt:
a) Det foreligger en vesentlig trussel som er
skapt eller blitt forverret gjennom AIF-for
valternes virksomhet, mot finansmarkede
nes ordnede virkemåte og integritet, eller
mot stabiliteten i hele eller deler av finans
systemet i Unionen, og problemet har gren
sekryssende konsekvenser, og
b) den eller de vedkommende myndigheter
har ikke truffet tiltak for å håndtere trusse
len, eller de tiltakene som er truffet, er ikke
tilstrekkelige til å håndtere trusselen.
6. Tiltakene som treffes av den eller de vedkom
mende myndigheter i henhold til nr. 4, skal
a) effektivt håndtere trusselen mot finansmar
kedenes ordnede virkemåte og integritet
eller stabiliteten i hele eller deler av finans
systemet i Unionen, eller betraktelig for
bedre vedkommende myndigheters evne til
å overvåke trusselen,
b) ikke skape risiko for tilsynsarbitrasje,
c) ikke ha en negativ innvirkning på finans
markedenes effektivitet, herunder redu
sere likviditeten på disse markedene eller
skape usikkerhet for markedsdeltakerne
på en måte som ikke står i rimelig forhold til
fordelene ved tiltakene.
7. Før ESMA anmoder vedkommende myndig
het om å innføre eller forlenge noen av tilta
kene nevnt i nr. 4, skal ESMA ved behov råd
føre seg med ESRB og andre relevante
myndigheter.
8. ESMA skal underrette vedkommende myndig
heter i referansemedlemsstaten til AIF-forval
teren etablert i en tredjestat og vedkommende
myndigheter i vertsstatene til den berørte AIF
forvalteren etablert i en tredjestat, om beslut
ningen om å anmode den eller de vedkom
mende myndigheter om å innføre eller for
lenge noen av tiltakene nevnt i nr. 4. Underret
ningen skal minst inneholde følgende opplys
ninger:
a) hvilken AIF-forvalter og virksomhet til
takene gjelder for, og deres varighet,
b) grunnene til at ESMA mener at det er nød
vendig å innføre tiltakene i henhold til vilkå
rene og kravene fastsatt i denne artikkel,
herunder dokumentasjon som underbyg
ger disse grunnene.
9. ESMA skal med passende intervaller og minst
hver tredje måned gjennomgå tiltakene nevnt i
nr. 4. Dersom et tiltak ikke forlenges etter
nevnte tidsrom på tre måneder, skal det auto

matisk oppheves. Nr. 5–8 får anvendelse ved
forlengelse av tiltak.
10. Vedkommende myndigheter i referanse
medlemsstaten til den berørte AIF-forvalteren
etablert i en tredjestat kan be ESMA om å
revurdere sin beslutning. Framgangsmåten
fastsatt i artikkel 44 nr. 1 annet ledd i forord
ning (EU) nr. 1095/2010 får anvendelse.
Artikkel 48
Administrative sanksjoner
1. Medlemsstatene skal fastsette reglene for til
tak og sanksjoner som får anvendelse ved
overtredelse av nasjonale bestemmelser ved
tatt i henhold til dette direktiv, og skal treffe
alle nødvendige tiltak for å sikre at disse
reglene overholdes. Uten at det berører fram
gangsmåtene for tilbakekalling av tillatelse
eller medlemsstatenes rett til å iverksette straf
ferettslige sanksjoner, skal medlemsstatene i
samsvar med nasjonal lovgivning sikre at det
kan treffes egnede forvaltningsmessige tiltak
eller iverksettes administrative sanksjoner mot
ansvarlige personer når bestemmelser som er
vedtatt for å gjennomføre dette direktiv, ikke
er blitt overholdt. Medlemsstatene skal påse at
disse tiltakene er virkningsfulle, står i forhold
til overtredelsen og virker avskrekkende.
2. Medlemsstatene skal fastsette at vedkom
mende myndigheter kan offentliggjøre alle til
tak og sanksjoner som vil bli iverksatt ved
overtredelse av bestemmelsene som er vedtatt
for å gjennomføre dette direktiv, med mindre
slik offentliggjøring kan skape alvorlig uro på
finansmarkedene, være skadelig for investore
nes interesser eller påføre de berørte partene
uforholdsmessig stor skade.
3. ESMA skal utarbeide en årsrapport om anven
delsen av forvaltningsmessige tiltak og iverk
settelse av sanksjoner ved brudd på de
bestemmelsene som er vedtatt i de ulike med
lemsstatene for å gjennomføre dette direktiv.
Vedkommende myndigheter skal gi EMSA
nødvendige opplysninger for dette formål.
Artikkel 49
Klageadgang
1. Vedkommende myndigheter skal skriftlig
begrunne enhver beslutning om å avslå eller
tilbakekalle en AIF-forvalters tillatelse til å for
valte og/eller markedsføre AIF-er, eller
enhver beslutning med negativt utfall som tref
fes ved gjennomføring av de tiltakene som er
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vedtatt i samsvar med dette direktiv, og skal
underrette søkeren om dette.
2. Medlemsstatene skal fastsette at beslutnin
ger som treffes i henhold til lover eller for
skrifter vedtatt i samsvar med dette direktiv,
er behørig begrunnet og kan prøves for dom
stolene.
Retten til å bringe en beslutning inn for
domstolen får også anvendelse dersom det
ikke er truffet en beslutning innen seks
måneder etter inngivelse av en søknad om til
latelse som inneholder alle opplysninger som
kreves.
Avsnitt 2
Samarbeid mellom ulike vedkommende
myndigheter
Artikkel 50
Plikt til å samarbeide
1. Vedkommende myndigheter i medlemssta
tene skal samarbeide med hverandre og med
ESMA og ESRB når det er nødvendig for at de
skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til
dette direktiv eller utøve den myndighet de
har i henhold til dette direktiv eller nasjonal
lovgivning.
2. Medlemsstatene skal lette samarbeidet fast
satt i dette avsnitt.
3. Vedkommende myndigheter skal utøve sin
myndighet for å fremme samarbeid, også i til
feller der atferden som granskes, ikke utgjør
en overtredelse av gjeldende bestemmelser i
deres egen medlemsstat.
4. Vedkommende myndigheter i medlems
statene skal umiddelbart gi hverandre og
ESMA de opplysningene som er nødvendige
for at de skal kunne utføre sine oppgaver i henhold til dette direktiv.
Vedkommende myndigheter i hjemstaten
skal videresende en kopi av de relevante sam
arbeidsordningene som de har inngått i sam
svar med artikkel 35, 37 og/eller 40 til den
berørte AIF-forvalterens vertsstater. Vedkom
mende myndigheter i hjemstaten skal i sam
svar med framgangsmåtene for de gjeldende
tekniske reguleringsstandardene nevnt i artik
kel 35 nr. 14, artikkel 37 nr. 17 eller artikkel 40
nr. 14, videresende de opplysningene de har
mottatt fra tilsynsmyndighetene i tredjestater i
samsvar med samarbeidsordningene med
slike tilsynsmyndigheter når det gjelder en
AIF-forvalter, eller, dersom det er relevant, i
henhold til artikkel 45 nr. 6 eller 7, til vedkom

mende myndigheter i den berørte AIF-forvalte
rens vertsstat.
Dersom en vedkommende myndighet i en
vertsstat anser at innholdet i samarbeidsord
ningen som er inngått med den berørte AIF
forvalterens hjemstat i samsvar med artikkel
35, 37 og/eller 40, ikke er i samsvar med det
som kreves i henhold til gjeldende tekniske
reguleringsstandarder, kan de berørte ved
kommende myndigheter henvise saken til
ESMA, som kan handle i samsvar med den
myndighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i
forordning (EU) nr. 1095/2010.
5. Dersom vedkommende myndigheter i en med
lemsstat har klare og påviselige grunner for å
mistenke at en AIF-forvalter som ikke er
underlagt deres tilsyn, utfører eller har utført
handlinger som er i strid med dette direktiv,
skal de så nøyaktig som mulig underrette
ESMA og vedkommende myndigheter i den
berørte AIF-forvalterens hjemstat og vertsstat
om dette. De myndighetene som mottar
underretningen, skal treffe hensiktsmessige
tiltak og underrette ESMA og vedkommende
meldermyndigheter om resultatet, og i den
grad det er mulig også om viktige forhold i
sakens videre utvikling. Dette nummer skal
ikke berøre kompetansen til vedkommende
meldermyndigheter.
6. For å sikre ensartet anvendelse av dette direk
tiv med hensyn til utveksling av opplysninger
kan ESMA utarbeide utkast til tekniske gjen
nomføringsstandarder for framgangsmåtene
for å fastsette vilkårene for utveksling av opp
lysninger mellom vedkommende myndigheter
og mellom vedkommende myndigheter og
ESMA.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i
forordning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 51
Overføring og oppbevaring av
personopplysninger
1. Når det gjelder overføring av personopplysnin
ger mellom vedkommende myndigheter, skal
vedkommende myndigheter anvende direktiv
95/46/EF. Når det gjelder overføring av per
sonopplysninger fra ESMA til vedkommende
myndigheter i en medlemsstat eller en tred
jestat, skal ESMA overholde forordning (EU)
nr. 45/2001.
2. Opplysninger skal oppbevares i høyst fem år.
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Artikkel 52
Utlevering av opplysninger til tredjestater
1. Vedkommende myndighet i en medlemsstat
kan fra sak til sak overføre opplysninger og
analyser av opplysninger til en tredjestat der
som vilkårene fastsatt i artikkel 25 eller 26 i
direktiv 95/46/EF er oppfylt, og vedkom
mende myndighet i medlemsstaten er over
bevist om at oversendingen er nødvendig med
henblikk på dette direktiv. Tredjestaten skal
ikke overføre opplysningene til en annen tred
jestat uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra
vedkommende myndighet i medlemsstaten.
2. Vedkommende myndighet i en medlemsstat
kan gi videre opplysninger den har mottatt fra
en vedkommende myndighet i en annen med
lemsstat, til en tilsynsmyndighet i en tred
jestat, bare dersom vedkommende myndighet
i den berørte medlemsstaten har fått uttrykke
lig samtykke fra vedkommende myndighet
som oversendte opplysningene, og eventuelt
bare for de formålene nevnte vedkommende
myndighet ga sitt samtykke til.
Artikkel 53
Utveksling av opplysninger om mulige
konsekvenser for finanssystemet av en AIF
forvalters virksomhet
1. Vedkommende myndigheter i medlems
statene som har ansvar for å gi tillatelse til og/
eller føre tilsyn med AIF-forvaltere i henhold
til dette direktiv, skal oversende opplysninger
til vedkommende myndigheter i andre med
lemsstater dersom det er relevant for å kunne
overvåke og reagere på eventuelle konsekven
ser av AIF-forvalternes virksomhet, enkeltvis
eller samlet, for stabiliteten til finansinstitusjo
ner som er av betydning for finanssystemet, og
for at de markedene der AIF-forvalterne er
virksomme, skal virke på en ordnet måte.
ESMA og ESRB skal også underrettes og skal
videresende disse opplysningene til vedkom
mende myndigheter i de andre medlems
statene.
2. Med forbehold for vilkårene fastsatt i artikkel
35 i forordning (EU) nr. 1095/2010 skal AIF
forvalterens vedkommende myndigheter for
midle sammenfattede opplysninger om den
virksomheten som drives av AIF-forvaltere
under deres ansvar, til ESMA og ESRB.
3. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbehold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta

tiltak for å angi nærmere innholdet i de opplys
ningene som skal utveksles i henhold til nr. 1.
4. Kommisjonen skal vedta gjennomføringsretts
akter for å fastsette nærmere regler og hyppig
het for opplysningene som skal utveksles i
samsvar med nr. 1. Disse gjennomføringsretts
aktene skal vedtas etter framgangsmåten med
undersøkelseskomité nevnt i artikkel 59 nr. 2.
Artikkel 54
Samarbeid om tilsyn
1. Vedkommende myndigheter i en medlems
stat kan innenfor rammen av den myndighet
de er gitt i henhold til dette direktiv, anmode
om at vedkommende myndigheter i en annen
medlemsstat samarbeider om tilsyn, stedlig
tilsyn eller en gransking på sistnevntes terri
torium.
Dersom vedkommende myndigheter får en
anmodning om et stedlig tilsyn eller en gran
sking, skal den enten
a) selv foreta tilsynet eller granskingen,
b) tillate den anmodende myndighet å foreta
det stedlige tilsynet eller granskingen,
c) tillate revisorer eller sakkyndige å foreta til
synet eller granskingen.
2. I tilfellet nevnt i nr. 1 bokstav a) kan vedkom
mende myndighet i medlemsstaten som har
anmodet om samarbeid, be om tillatelse til at
noen av deres egne medarbeidere skal få bistå
personalet som gjennomfører tilsynet eller
granskingen. Det er imidlertid den medlems
staten på hvis territorium tilsynet eller gran
skingen utføres, som skal ha det overordnede
ansvaret.
I tilfellet nevnt i nr. 1 bokstav b) kan ved
kommende myndighet i medlemsstaten på
hvis territorium tilsynet eller granskingen utfø
res, anmode om at dens egne medarbeidere
bistår personalet som gjennomfører tilsynet
eller granskingen.
3. Vedkommende myndigheter kan bare nekte å
utveksle opplysninger eller etterkomme en
anmodning om å samarbeide om å utføre en
gransking eller et stedlig tilsyn dersom
a) granskingen, det stedlige tilsynet eller
utvekslingen av opplysninger kan være til
skade for den anmodede medlemsstats
suverenitet, sikkerhet eller offentlige
orden,
b) det hos myndighetene i den anmodede
medlemsstat allerede er innledet retter
gang for de samme forholdene og mot de
samme personene, eller
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c) disse personene allerede har fått en endelig
dom for de samme forholdene i den anmo
dede medlemsstat.
Vedkommende myndigheter skal underrette
anmodende vedkommende myndigheter om
alle beslutninger som treffes i henhold til nr. 1,
og gi en begrunnelse for disse.
4. For å sikre ensartet anvendelse av denne artik
kel kan ESMA utarbeide utkast til tekniske
gjennomføringsstandarder for å fastsette felles
framgangsmåter for samarbeid mellom ved
kommende myndigheter ved gjennomføring
av stedlig tilsyn og granskinger.
Kommisjonen delegeres myndighet til å
vedta de tekniske reguleringsstandardene
nevnt i første ledd i samsvar med artikkel 15 i
forordning (EU) nr. 1095/2010.
Artikkel 55
Tvisteløsning
Ved uenighet mellom vedkommende myndigheter
i medlemsstatene om en vurdering, handling eller
unnlatelse som kan tilskrives en vedkommende
myndighet på et område der dette direktiv krever
samarbeid eller samordning mellom vedkom
mende myndigheter fra mer enn én medlemsstat,
kan vedkommende myndigheter henvise saken til
ESMA, som kan handle i samsvar med den myn
dighet den er gitt i henhold til artikkel 19 i forord
ning (EU) nr. 1095/2010.
Kapittel X
Overgangs- og sluttbestemmelser
Artikkel 56
Utøvelse av delegert myndighet
1. Kommisjonen gis myndighet til å vedta dele
gerte rettsakter som nevnt i artikkel 3, 4, 9, 12,
14–25, 34–37, 40, 42, 53, 67 og 68 for en peri
ode på fire år fra 21. juli 2011. Kommisjonen
skal utarbeide en rapport om den delegerte
myndigheten senest seks måneder før utgan
gen av fireårsperioden. Den delegerte myndig
heten skal forlenges automatisk med perioder
av samme varighet med mindre Europaparla
mentet eller Rådet tilbakekaller den i samsvar
med artikkel 57.
2. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert
rettsakt, skal den underrette Europaparlamen
tet og Rådet samtidig om dette.
3. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter
gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene
i artikkel 57 og 58.

Artikkel 57
Tilbakekalling av delegert myndighet
1. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 3,
4, 9, 12, 14–25, 34–37, 40, 42, 53, 67 og 68 kan
når som helst tilbakekalles av Europaparla
mentet eller Rådet.
2. Institusjonen som har innledet en intern fram
gangsmåte for å beslutte om en delegert myn
dighet skal tilbakekalles, skal bestrebe seg på
å underrette den andre institusjonen og Kom
misjonen i rimelig tid før endelig beslutning
treffes, med angivelse av hvilken delegert
myndighet som kan bli tilbakekalt, samt
mulige årsaker til tilbakekallingen.
3. Beslutningen om tilbakekalling innebærer at
den delegerte myndigheten som angis i beslut
ningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse
umiddelbart eller på et senere tidspunkt angitt
i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten
av delegerte rettsakter som allerede er trådt i
kraft. Den skal kunngjøres i Den europeiske
unions tidende.
Artikkel 58
Innsigelser mot delegerte rettsakter
1. Europaparlamentet og Rådet kan gjøre inn
sigelse mot en delegert rettsakt innen en frist
på tre måneder fra den dag underretningen ble
gitt. På Europaparlamentets eller Rådets initia
tiv forlenges denne fristen med tre måneder.
2. Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet
har gjort innsigelse mot den delegerte rettsak
ten innen fristen nevnt i nr. 1, skal den kunn
gjøres i Den europeiske unions tidende og tre i
kraft den dag som angis der.
Den delegerte rettsakten kan kunngjøres i
Den europeiske unions tidende og tre i kraft før
utløpet av nevnte frist dersom både Europapar
lamentet og Rådet har underrettet Kommisjo
nen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsi
gelse.
3. Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør
innsigelse mot den delegerte rettsakten innen
fristen nevnt i nr. 1, trer den ikke i kraft. I sam
svar med artikkel 296 i TEUV skal den institu
sjonen som gjør innsigelse mot den delegerte
rettsakten, grunngi dette.
Artikkel 59
Gjennomføringstiltak
1. Kommisjonen skal bistås av Den europeiske
verdipapirkomité nedsatt ved kommisjons

532

Prop. 100 S

2015–2016

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

beslutning 2001/528/EF30. Nevnte komité
skal være en komité i henhold til forordning
(EU) nr. 182/2011.
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i
forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Denne bestemmelsen berører ikke den fulle
anvendelse av artikkel 21, med unntak av nr. 5
bokstav a) i nevnte artikkel, om det stedet der
depotmottakeren skal være etablert.
Artikkel 62

Artikkel 60

Endring av direktiv 2003/41/EF

Opplysninger om unntak

I direktiv 2003/41/EF gjøres følgende endringer:
1) I artikkel 2 nr. 2 skal bokstav b) lyde:
«b) foretak som omfattes av direktiv 73/239/
EØF31, 85/611/EØF32, 93/22/EØF33,
2000/12/EF34, 2002/83/EF35 og 2011/61/
EU36,
2) Artikkel 19 nr. 1 skal lyde:
«1. Medlemsstatene skal ikke begrense fore
takenes rett til å velge kapitalforvaltere som
er etablert i en annen medlemsstat, og som
har behørig tillatelse til å drive denne form
for virksomhet, i samsvar med direktiv 85/
611/EØF, 93/22/EØF, 2000/12/EF, 2002/
83/EF og 2011/61/EU samt de direktivene
som er nevnt i artikkel 2 nr. 1 i dette direk
tiv, til å forvalte deres investeringsporte
følje.»

Dersom en medlemsstat benytter seg av et unntak
eller en mulighet i henhold til artikkel 6, 9, 21, 22,
28, 43 og artikkel 61 nr. 5, skal den underrette
Kommisjonen om dette og om eventuelle senere
endringer. Kommisjonen skal offentliggjøre slike
opplysninger på et nettsted eller på en annen lett
tilgjengelig måte.
Artikkel 61
Overgangsbestemmelser
1. AIF-forvaltere som driver virksomhet i sam
svar med dette direktiv før 22. juli 2013, skal
treffe alle nødvendige tiltak for å overholde
nasjonal lovgivning som følger av dette direk
tiv, og søke om tillatelse innen ett år fra nevnte
dato.
2. Artikkel 31, 32 og 33 får ikke anvendelse på
markedsføring av andeler eller aksjer i AIF-er
som er omfattet av et åpent tilbud til offentlig
heten i et prospekt som er utarbeidet og offent
liggjort i henhold til direktiv 2003/71/EF før
22. juli 2013, så lenge prospektet er gyldig.
3. AIF-forvaltere kan imidlertid, dersom de for
valter lukkede AIF-er som ikke foretar noen
ytterligere investeringer etter 22. juli 2013,
fortsette å forvalte slike AIF-er uten tillatelse i
samsvar med dette direktiv.
4. AIF-forvaltere kan imidlertid, dersom de for
valter lukkede AIF-er der tegningstiden for
investorer er utløpt innen direktivet trer i kraft,
og som er opprettet for et tidsrom som utløper
senest tre år etter 22. juli 2013, fortsette å for
valte slike AIF-er uten å måtte overholde dette
direktiv, med unntak av artikkel 22 og, dersom
det er relevant, artikkel 26–30, eller søke om
tillatelse i samsvar med dette direktiv.
5. Vedkommende myndigheter i et AIFs hjem
stat eller, dersom AIF-et ikke er regulert, ved
kommende myndigheter i AIF-forvalterens
hjemstat, kan tillate at de institusjonene som
er nevnt i artikkel 21 nr. 3 bokstav a), og som
er etablert i en annen medlemsstat, kan utpe
kes som depotmottaker inntil 22. juli 2017.
30

EFT L 191 av 13.7.2001, s. 45.

Artikkel 63
Endring av direktiv 2009/65/EF
I direktiv 2009/65/EF gjøres følgende endringer:
1) Ny artikkel skal lyde:
«Artikkel 50a
For å sikre konsekvens på tvers av sektorer og
for å fjerne manglende sammenfall mellom
interessene til foretak som «pakker om» lån til
omsettelige verdipapirer og andre finansielle
31

32

33

34

35

36

Første rådsdirektiv 73/239/EØF av 24. juli 1973 om sam
ordning av lover og forskrifter om adgang til å starte og
utøve virksomhet innen direkte forsikring med unntak av
livsforsikring (EFT L 228 av 16.8.1973, s. 3).
Rådsdirektiv 85/611/EØF av 20. desember 1985 om sam
ordning av lover og forskrifter om visse foretak for kollek
tiv investering i verdipapirer (investeringsforetak) (EFT L
375 av 31.12.1985, s. 3).
Rådsdirektiv 93/22/EØF av 10. mai 1993 om investerings
tjenester i forbindelse med verdipapirer (EFT nr. L 141 av
11.6.1993, s. 27)
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/12/EF av
20. mars 2000 om adgang til å starte og utøve virksomhet
som kredittinstitusjon (EFT L 126 av 26.5.2000, s. 1).
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/83/EF av 5.
november 2002 om livsforsikring (EFT L 345 av 19.12.2002,
s. 1).
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni
2011 om forvaltere av alternative investeringsfond (EUT L
174 av 1.7.2011, s. 1).»
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instrumenter («initiativtakere»), og investe
ringsforetak som investerer i slike verdipapi
rer eller andre finansielle instrumenter, skal
Kommisjonen, ved hjelp av delegerte rettsak
ter i samsvar med artikkel 112a, og med forbe
hold for vilkårene i artikkel 112b og 112c,
vedta tiltak som fastsetter kravene på følgende
områder:
a) kravene som initiativtakeren må oppfylle
for at et investeringsforetak skal kunne
investere i verdipapirer eller andre finan
sielle instrumenter av denne typen utstedt
etter 1. januar 2011, herunder krav som sik
rer at initiativtakeren opprettholder en
netto økonomisk interesse på minst 5 %,
b) kvalitative krav som må oppfylles av inve
steringsforetak som investerer i disse
verdipapirene eller andre finansielle instru
menter.»
2) Artikkel 112 nr. 2 skal lyde:
«2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsak
ter som nevnt i artikkel 12, 14, 23, 33, 43, 51,
60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 og 111 gis Kom
misjonen for en periode på fire år fra 4.
januar 2011. Myndigheten til å vedta dele
gerte rettsakter som nevnt i artikkel 50a gis
Kommisjonen for en periode på fire år fra
21. juli 2011. Kommisjonen skal utarbeide
en rapport om den delegerte myndigheten
senest seks måneder før utløpet av fire
årsperioden. Den delegerte myndigheten
skal forlenges automatisk med perioder av
samme varighet med mindre Europaparla
mentet eller Rådet tilbakekaller den i sam
svar med artikkel 112a.»
3) Artikkel 112a nr. 1 skal lyde:
«1. Den delegerte myndigheten nevnt i artik
kel 12, 14, 23, 33, 43, 50a, 51, 60, 61, 62, 64,
75, 78, 81, 95 og 111 kan når som helst tilba
kekalles av Europaparlamentet eller
Rådet.»
Artikkel 64
Endring av forordning (EF) nr. 1060/2009
I forordning (EF) nr. 1060/2009 skal artikkel 4 nr.
1 første ledd lyde:
«1. Kredittinstitusjoner som definert i direktiv
2006/48/EF, verdipapirforetak som definert i
direktiv 2004/39/EF, forsikringsforetak som
omfattes av første rådsdirektiv 73/239/EØF av
24. juli 1973 om samordning av lover og for
skrifter om adgang til å starte og utøve virk
somhet innen direkte forsikring med unntak
av livsforsikring37, forsikringsforetak som defi

nert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/
83/EF av 5. november 2002 om livsforsik
ring38, gjenforsikringsforetak som definert i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/
EF av 16. november 2005 om gjenforsikring39,
foretak for kollektiv investering i omsettelige
verdipapirer som definert i europaparlamentsog rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli 2009
om samordning av lover og forskrifter om fore
tak for kollektiv investering i omsettelige ver
dipapirer (investeringsforetak)40, tjenestepen
sjonsforetak som definert i direktiv 2003/41/
EF og alternative investeringsfond som defi
nert i europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/
61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere av alterna
tive investeringsfond41 kan bruke kredittvur
deringer til reguleringsformål bare dersom de
er utstedt av kredittvurderingsbyråer som er
etablert i Unionen og registrert i samsvar med
denne forordning.
Artikkel 65
Endring av forordning (EF) nr. 1095/2010
I artikkel 1 nr. 2 i forordning (EU) nr. 1095/2010
erstattes ordene «ethvert framtidig regelverk på
området for forvaltere av alternative investerings
fond (AIFM)» med «europaparlaments- og råds
direktiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om forvaltere
av alternative investeringsfond42.
Artikkel 66
Innarbeiding i nasjonal lovgivning
1. Medlemsstatene skal innen 22. juli 2013 vedta
og kunngjøre de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv.
De skal umiddelbart oversende Kommisjonen
teksten til disse bestemmelsene og en sam
menligningstabell som viser sammenhengen
mellom disse bestemmelsene og bestemmel
sene i dette direktiv.
2. Medlemsstatene skal anvende lovene og for
skriftene nevnt i nr. 1 fra 22. juli 2013.
3. Uten hensyn til nr. 2 skal medlemsstatene
anvende de lover og forskrifter som er nødven
dige for å overholde artikkel 35 og artikkel 37–
41 i samsvar med den delegerte rettsakten ved
37
38
39
40
41
42

EFT L 228 av 16.8.1973, s. 3.
EFT L 345 av 19.12.2002, s. 1.
EUT L 323 av 9.12.2005, s. 1
EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32.
EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1.
EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1.»
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tatt av Kommisjonen i henhold til artikkel 67
nr. 6, fra og med den dato som er angitt i den.
4. Medlemsstatene skal sikre at de lover og for
skrifter som de vedtar i samsvar med artikkel
36 og 42, ikke lenger skal få anvendelse i sam
svar med den delegerte rettsakt vedtatt av
Kommisjonen i henhold til artikkel 68 nr. 6 og
på den dato som er angitt i den.
5. Når bestemmelsene nevnt i nr. 1 vedtas av
medlemsstatene, skal de inneholde en henvis
ning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres.
6. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen
teksten til de viktigste internrettslige bestem
melser som de vedtar på det området dette
direktiv omhandler.
Artikkel 67
Delegert rettsakt om anvendelsen av artikkel 35
og artikkel 37–41
1. Innen 22. juli 2015 skal ESMA til Europaparla
mentet, Rådet og Kommisjonen
a) avgi en uttalelse om markedsføringspassets
virkemåte for AIF-forvaltere etablert i Uni
onen som forvalter og/eller markedsfører
AIF-er etablert i Unionen i samsvar med
artikkel 32 og 33, og om virkemåten for
markedsføringen i medlemsstatene av AIF
er etablert i en tredjestat som drives av AIF
forvaltere etablert i Unionen, og den for
valtningen og/eller markedsføringen i
medlemsstatene av AIF-er som drives av
AIF-forvaltere etablert i en tredjestat, i sam
svar med gjeldende nasjonale ordninger
fastsatt i artikkel 36 og 42, og
b) gi råd om anvendelsen av markedsførings
passet på den markedsføringen i medlems
statene av AIF-er etablert i en tredjestat
som drives av AIF-forvaltere etablert i Uni
onen, og på den forvaltningen og/eller mar
kedsføringen i medlemsstatene av AIF-er
som drives av AIF-forvaltere etablert i en
tredjestat, i samsvar med reglene fastsatt i
artikkel 35 og artikkel 37–41.
2. ESMA skal basere sin uttalelse og sine råd om
anvendelsen av markedsføringspasset på den
markedsføringen i medlemsstatene av AIF-er
etablert i en tredjestat som drives av AIF-for
valtere etablert i Unionen, og på den forvaltnin
gen og/eller markedsføringen i medlems
statene av AIF-er som drives av AIF-forvaltere
etablert i en tredjestat, blant annet
a) med hensyn til hvordan markedsførings
passet virker for AIF-forvaltere etablert i

Unionen som forvalter og/eller markeds
fører AIF-er etablert i Unionen,
i) hvordan markedsføringspasset har
vært brukt,
ii) de problemene som har oppstått med
hensyn til
– effektivt samarbeid mellom ved
kommende myndigheter,
– hvorvidt underretningsordningen
har virket effektivt,
– investorvern,
– megling foretatt av ESMA, herunder
antallet saker og hvor effektiv meg
lingen har vært,
iii) hvor effektiv innsamlingen og utveks
lingen av opplysninger har vært med
hensyn til overvåkingen av systemrisi
koer mellom nasjonale vedkommende
myndigheter, ESMA og ESRB,
b) når det gjelder virkemåten for den mar
kedsføringen i medlemsstatene av AIF-er
etablert i en tredjestat som drives av AIF
forvaltere etablert i Unionen, og den for
valtningen og/eller markedsføringen i
medlemsstatene av AIF-er som drives av
AIF-forvaltere etablert i en tredjestat, i sam
svar med gjeldende nasjonale ordninger:
i) hvorvidt AIF-forvaltere etablert i Unio
nen har overholdt alle kravene fastsatt i
dette direktiv, med unntak av artikkel
21,
ii) hvorvidt AIF-forvaltere etablert i en
tredjestat har overholdt artikkel 22, 23
og 24 med hensyn til hvert AIF som
AIF-forvalteren markedsfører og, der
det er relevant, artikkel 26–30,
iii) hvorvidt det foreligger effektive sam
arbeidsordninger med henblikk på
overvåking av systemrisikoer som er i
tråd med internasjonale standarder,
mellom vedkommende myndigheter i
den medlemsstaten der AIF-ene mar
kedsføres, og eventuelt vedkommende
myndigheter i hjemstaten til AIF-et eta
blert i Unionen, og tilsynsmyndig
hetene i den tredjestaten der AIF-for
valteren er etablert, og eventuelt til
synsmyndighetene i den tredjestaten
der AIF-et er etablert,
iv) eventuelle spørsmål som gjelder inves
torvern, som kan ha oppstått,
v) eventuelle forhold ved en tredjestats
rammeregler for regulering og tilsyn
som kan ha hindret vedkommende
myndigheter i å utøve sine tilsynsfunk
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3.

4.

5.

6.

sjoner på en effektiv måte i samsvar
med dette direktiv,
c) med hensyn til begge ordningenes virke
måte, eventuelle markedsforstyrrelser og
konkurransevridninger (like konkurranse
vilkår) eller eventuelle generelle eller spesi
fikke vansker som AIF-forvaltere etablert i
Unionen møter når de skal etablere seg
eller markedsføre AIF-er som de forvalter, i
en tredjestat.
For dette formål skal medlemsstatenes ved
kommende myndigheter fra ikrafttredelsen
av de nasjonale lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv,
og inntil ESMA har avgitt sin uttalelse som
nevnt i nr. 1 bokstav a), hvert kvartal gi
ESMA opplysninger om de AIF-forvalterne
som forvalter og/eller markedsfører AIF-er
under deres tilsyn, enten ved anvendelse av
ordningen med markedsføringspass som fast
satt i dette direktiv, eller i henhold til deres
nasjonale ordninger, samt de opplysningene
som er nødvendige for å vurdere elementene
nevnt i nr. 2.
Dersom ESMA anser at det ikke foreligger
vesentlige hindringer med hensyn til investor
vern, markedsforstyrrelse, konkurranse og
overvåking av systemrisiko som er til hinder
for anvendelsen av markedsføringspasset på
markedsføring i medlemsstatene av AIF-er eta
blert i en tredjestat som drives av AIF-forval
tere etablert i Unionen, og den forvaltningen
og/eller markedsføringen i medlemsstatene
av AIF-er som drives av AIF-forvaltere etablert
i en tredjestat, i samsvar med reglene fastsatt i
artikkel 35 og artikkel 37–41, skal den gi et
positivt råd i så henseende.
Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbe
hold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta tiltak
som angir nærmere innholdet i de opplysnin
gene som skal framlegges i henhold til nr. 2.
Kommisjonen skal vedta en delegert rettsakt
innen tre måneder etter å ha mottatt et positivt
råd og en uttalelse fra ESMA, idet det tas hensyn til kriteriene i nr. 2 og målene for dette
direktiv, herunder målene som gjelder det
indre marked, investorvern og effektiv overvå
king av systemrisiko, i samsvar med artikkel
56 og med forbehold for vilkårene i artikkel 57
og 58, som angir den datoen da reglene fast
satt i artikkel 35 og artikkel 37–41 får anven
delse i alle medlemsstater.
Dersom det gjøres innsigelse i samsvar
med artikkel 58 mot den delegerte rettsakten

nevnt i første ledd, skal Kommisjonen på nytt
vedta den delegerte rettsakten i henhold til
hvilken reglene fastsatt i artikkel 35 og artik
kel 37–41 får anvendelse i alle medlemsstater,
i samsvar med artikkel 56 og med forbehold
for vilkårene i artikkel 57 og 58, på et senere
tidspunkt som Kommisjonen anser som hen
siktsmessig, idet det tas hensyn til kriteriene i
nr. 2 og målene for dette direktiv, herunder
målene som gjelder det indre marked, inves
torvern og effektiv overvåking av system
risiko.
7. Dersom ESMA ikke har gitt sitt råd innen utlø
pet av fristen nevnt i nr. 1, skal Kommisjonen
sette en ny frist for å gi rådet.
Artikkel 68
Delegert rettsakt om opphør av anvendelsen av
artikkel 36 og 42
1. Tre år etter ikrafttredelsen av den delegerte
rettsakten nevnt i artikkel 67 nr. 6 i henhold til
hvilken artikkel 35 og artikkel 37–41 har fått
anvendelse i alle medlemsstater, skal ESMA til
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen
a) avgi en uttalelse om markedsføringspassets
virkemåte for AIF-forvaltere etablert i Uni
onen som markedsfører i Unionen AIF-er
etablert i en tredjestat i samsvar med artik
kel 35, og for AIF-forvaltere etablert i en
tredjestat som forvalter og/eller markeds
fører AIF-er i Unionen i samsvar med artik
kel 37–41, og om virkemåten for den mar
kedsføringen i medlemsstatene av AIF-er
etablert i en tredjestat som drives av AIF
forvaltere etablert i Unionen og den forvalt
ningen og/eller markedsføringen i med
lemsstatene av AIF-er som drives av AIF
forvaltere etablert i en tredjestat i samsvar
med gjeldende nasjonale ordninger fastsatt
i artikkel 36 og 42, og
b) gi råd om avvikling av de nasjonale ordnin
gene nevnt i artikkel 36 og 42 som fore
ligger parallelt med markedsføringspasset,
i samsvar med reglene i artikkel 35 og artik
kel 37–41.
2. ESMA skal basere sin uttalelse og sitt råd om
avvikling av de nasjonale ordningene nevnt i
artikkel 36 og 42, blant annet
a) når det gjelder markedsføringspassets vir
kemåte for AIF-forvaltere etablert i Unio
nen som markedsfører i Unionen AIF-er
etablert i en tredjestat, og for AIF-forvaltere
etablert i en tredjestat som forvalter og/
eller markedsfører AIF-er i Unionen, på
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i) hvordan markedsføringspasset har
vært brukt,
ii) de problemene som har oppstått med
hensyn til
– effektivt samarbeid mellom ved
kommende myndigheter,
– hvorvidt underretningsordningen
har virket effektivt,
– angivelse av referansemedlemsstat,
– hvorvidt vedkommende myndig
heters effektive utøvelse av sine til
synsfunksjoner hindres av en tred
jestats lover eller forskrifter som
AIF-forvaltere er underlagt, eller av
begrensninger i den tilsyns- og gran
skingsmyndigheten denne tred
jestats tilsynsmyndigheter har,
– investorvern,
– tilgjengelighet for investorer i Unio
nen,
– innvirkningen på utviklingsland,
– megling foretatt av ESMA, herunder
antallet saker og hvor effektiv meg
lingen har vært,
iii) forhandlingene om og inngåelsen,
eksistensen og effektiviteten av de sam
arbeidsordningene som kreves,
iv) hvor effektiv innsamlingen og utveks
lingen av opplysninger har vært med
hensyn til overvåkingen av systemrisi
koer mellom nasjonale vedkommende
myndigheter, ESMA og ESRB,
v) resultater av fagfellevurderinger nevnt i
artikkel 38,
b) når det gjelder virkemåten for den mar
kedsføringen i medlemsstatene av AIF-er
etablert i en tredjestat som drives av AIFforvaltere etablert i Unionen, og den for
valtningen og/eller markedsføringen i
medlemsstatene av AIF-er som drives av
AIF-forvaltere etablert i en tredjestat, i sam
svar med gjeldende nasjonale ordninger:
i) hvorvidt AIF-forvaltere etablert i Unio
nen har overholdt alle kravene fastsatt i
dette direktiv, med unntak av artikkel
21,
ii) hvorvidt AIF-forvaltere etablert i en
tredjestat har overholdt artikkel 22, 23
og 24 med hensyn til hvert AIF som
AIF-forvalteren markedsfører og, der
det er relevant, artikkel 26–30,
iii) hvorvidt det foreligger, og effektiviteten
av, samarbeidsordninger med henblikk
på overvåking av systemrisikoer som er
i tråd med internasjonale standarder,

mellom vedkommende myndigheter i
den medlemsstaten der AIF-ene markedsføres, og eventuelt vedkommende
myndigheter i hjemstaten til det berørte
AIF-et etablert i Unionen, og tilsyns
myndighetene i den tredjestaten der
AIF-forvalteren er etablert, og eventuelt
tilsynsmyndighetene i den tredjestat
der AIF-et er etablert,
iv) eventuelle spørsmål som gjelder inves
torvern, som kan ha oppstått,
v) eventuelle forhold ved en tredjestats
rammeregler for regulering og tilsyn
som kan ha hindret vedkommende
myndigheter i Unionen i å utøve sine til
synsfunksjoner på en effektiv måte i
samsvar med dette direktiv,
c) med hensyn til begge ordningenes virke
måte, eventuelle markedsforstyrrelser og
konkurransevridninger (like konkurranse
vilkår) og eventuell negativ innvirkning når
det gjelder tilgjengelighet for investorer
eller investeringer i eller på vegne av utvik
lingsland,
d) en kvantitativ vurdering av antallet jurisdik
sjoner i tredjestater der en AIF-forvalter
som markedsfører et AIF i en medlemsstat,
er etablert, enten ved anvendelse av ordnin
gen med markedsføringspass som nevnt i
artikkel 40, eller i henhold til nasjonale ord
ninger nevnt i artikkel 42.
3. For dette formål skal vedkommende myndig
heter fra ikrafttredelsen av den delegerte retts
akten nevnt i artikkel 67 nr. 6 og inntil ESMA
har avgitt sin uttalelse som nevnt i nr. 1 bok
stav a), hvert kvartal gi ESMA opplysninger
om de AIF-forvalterne som forvalter og/eller
markedsfører AIF-er under deres tilsyn, enten
ved anvendelse av ordningen med markeds
føringspass som fastsatt i dette direktiv, eller i
henhold til deres nasjonale ordninger.
4. Dersom ESMA anser at det ikke foreligger
vesentlige hindringer med hensyn til investor
vern, markedsforstyrrelse, konkurranse og
overvåking av systemrisiko som er til hinder
for avviklingen av de nasjonale ordningene i
henhold til artikkel 36 og 42, og innfører mar
kedsføringspasset for markedsføring i Unio
nen av AIF-er etablert i en tredjestat som dri
ves av AIF-forvaltere etablert i Unionen, og
den forvaltningen og/eller markedsføringen i
Unionen av AIF-er som drives av AIF-forval
tere etablert i en tredjestat i samsvar med
reglene fastsatt i artikkel 35 og artikkel 37–41,
som den eneste mulige ordningen for den virk
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somheten de berørte AIF-forvalterne driver i
Unionen, skal den gi et positivt råd i så hense
ende.
5. Kommisjonen skal ved hjelp av delegerte retts
akter i samsvar med artikkel 56, og med forbehold for vilkårene i artikkel 57 og 58, vedta
tiltak som angir nærmere innholdet i de opp
lysningene som skal framlegges i henhold til
nr. 2.
6. Kommisjonen skal vedta en delegert rettsakt
innen tre måneder etter å ha mottatt et positivt
råd og en uttalelse fra ESMA, idet det tas hensyn til kriteriene i nr. 2 og målene for dette
direktiv, herunder målene som gjelder det
indre marked, investorvern og effektiv over
våking av systemrisiko, i samsvar med artikkel
56 og med forbehold for vilkårene i artikkel 57
og 58, som angir den datoen da de nasjonale
ordningene fastsatt i artikkel 36 og 42 skal
avvikles og ordningen med markedsførings
pass som nevnt i artikkel 35 og artikkel 37–41
skal bli den eneste og obligatoriske ordningen
i alle medlemsstatene.
Dersom det gjøres innsigelse i samsvar
med artikkel 58 mot den delegerte rettsakten
nevnt i første ledd, skal Kommisjonen på nytt
vedta den delegerte rettsakten i henhold til
hvilken de nasjonale ordningene fastsatt i artik
kel 36 og 42 skal avvikles og ordningen med
markedsføringspass fastsatt i artikkel 35 og
artikkel 37–41 skal bli den eneste og obligato
riske ordningen i alle medlemsstater, i samsvar
med artikkel 56 og med forbehold for vilkårene
i artikkel 57 og 58, på et senere tidspunkt som
Kommisjonen anser som hensiktsmessig, idet
det tas hensyn til kriteriene i nr. 2 og målene for
dette direktiv, herunder målene som gjelder
det indre marked, investorvern og en effektiv
overvåking av systemrisiko.
7. Dersom ESMA ikke har gitt sitt råd innen utlø
pet av fristen nevnt i nr. 1, skal Kommisjonen
sette en ny frist for å gi rådet.
Artikkel 69
Gjennomgåelse
1. Innen 22. juli 2017 skal Kommisjonen på
grunnlag av en offentlig høring og i lys av drøf
tingene med vedkommende myndigheter inn
lede en gjennomgåelse av dette direktivs
anvendelse og virkeområde. Ved gjennom
gåelsen skal det analyseres hvilke erfaringer
som er gjort ved anvendelsen av dette direktiv,
direktivets konsekvenser for investorer, AIF
er og AIF-forvaltere i Unionen og i tredjestater

samt i hvilken grad målene for dette direktiv er
nådd. Kommisjonen skal eventuelt foreslå hen
siktsmessige endringer. Gjennomgåelsen skal
omfatte en generell kartlegging av hvordan
reglene i dette direktiv virker og hvilke erfarin
ger som er gjort ved anvendelsen av dem, herunder med hensyn til
a) den markedsføringen i medlemsstatene av
AIF-er etablert i en tredjestat, som drives av
AIF-forvaltere etablert i Unionen i samsvar
med nasjonale ordninger,
b) den markedsføringen av AIF-forvaltere eta
blert i en tredjestat som drives av AIF-er i
medlemsstatene i samsvar med nasjonale
ordninger,
c) den forvaltningen og markedsføringen av
AIF-er i Unionen som foretas av AIF-forval
tere som har tillatelse i samsvar med dette
direktiv, i samsvar med ordningen med
markedsføringspass i henhold til dette
direktiv,
d) den markedsføringen av AIF-er i Unionen
som drives av eller på vegne av andre perso
ner eller foretak enn AIF-forvaltere,
e) investering i AIF-er som gjøres av eller på
vegne av europeiske profesjonelle investo
rer,
f) den innvirkningen depotmottakerreglene i
artikkel 21 har på depotmottakermarkedet
i Unionen,
g) den innvirkningen innsyns- og rapport
eringskravene fastsatt i artikkel 22–24, 28
og 29 har på vurderingen av systemrisiko,
h) den potensielle negative innvirkningen på
ikke-profesjonelle investorer,
i) innvirkningen av dette direktiv på de aktive
eierfondenes og risikokapitalfondenes drift
og levedyktighet,
j) innvirkningen av dette direktiv på tilgjenge
ligheten for investorer i Unionen,
k) innvirkningen av dette direktiv på investe
ringer i eller på vegne av utviklingsland,
l) innvirkningen av dette direktiv på vernet av
unoterte selskaper eller utstedere i henhold til artikkel 26–30 i dette direktiv og på
like konkurransevilkår mellom AIF-er og
andre investorer etter erverv av større eie
randeler i eller kontroll over slike unoterte
selskaper eller utstedere.
Ved gjennomgåelse av markedsføringen og/
eller forvaltningen av AIF-ene nevnt i første
ledd bokstav a), b) og c) skal Kommisjonen
analysere hvorvidt det er hensiktsmessig å gi
ESMA ytterligere tilsynsansvar på dette områ
det.
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2. I forbindelse med gjennomgåelsen nevnt i nr.
1 skal medlemsstatene hvert år gi Kommisjo
nen opplysninger om de AIF-forvalterne som
forvalter og/eller markedsfører AIF-er under
deres tilsyn, enten ved anvendelse av ordnin
gen med markedsføringspass som fastsatt i
dette direktiv, eller i henhold til deres nasjo
nale ordninger, med angivelse av datoen for
når ordningen med markedsføringspass ble
innarbeidet og eventuelt anvendt i deres juris
diksjon.
ESMA skal gi Kommisjonen opplysninger
om alle AIF-forvaltere etablert i en tredjestat
som har fått tillatelse eller har søkt om tillatelse
i samsvar med artikkel 37.
Opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 skal
omfatte
a) opplysninger om hvor de berørte AIF-for
valterne er etablert,
b) dersom det er relevant, en angivelse av de
AIF-ene etablert i Unionen som de forvalter
og/eller markedsfører,
c) dersom det er relevant, angivelse av de AIF
ene etablert i en tredjestat som forvaltes av
AIF-forvaltere etablert i Unionen, men som
ikke markedsføres i Unionen,
d) dersom det er relevant, en angivelse av de
AIF-ene etablert i en tredjestat som mar
kedsføres i Unionen,
e) opplysninger om den gjeldende ordnin
gen, enten denne er en nasjonal ordning
eller en unionsordning, som de berørte
AIF-forvalterne utøver sin virksomhet i
henhold til, og
f) eventuelt andre opplysninger som er rele
vante for å forstå hvordan AIF-forvalteres
forvaltning og markedsføring av AIF-er i
Unionen virker i praksis.
3. Gjennomgåelsen nevnt i nr. 1 skal ta behørig
hensyn til internasjonale utviklingstrekk og
drøftinger med tredjestater og internasjonale
organisasjoner.
4. Etter at gjennomgåelsen er avsluttet, skal
Kommisjonen uten unødig opphold over
sende en rapport til Europaparlamentet og
Rådet. Dersom det er aktuelt, skal Kommisjo
nen framlegge forslag, herunder om
endringer av dette direktiv, idet det tas hensyn til målene for dette direktiv og dets innvirkning på investorvern, markedsforstyrrel
ser og konkurranse, overvåkingen av system
risiko og mulige innvirkninger på investorer,
AIF-er eller AIF-forvaltere i Unionen og i
tredjestater.

Artikkel 70
Ikrafttredelse
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det
er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Artikkel 71
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Strasbourg, 8. juni 2011.
For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

GYöRI E

President

Formann

Vedlegg I
1. Investeringsforvaltningsfunksjoner som en
AIF-forvalter minst skal utføre når den forval
ter et AIF:
a) porteføljeforvaltning,
b) risikohåndtering.
2. Andre funksjoner som en AIF-forvalter i tillegg
kan utføre i forbindelse med den kollektive for
valtningen av et AIF:
a) administrasjon:
i) juridiske tjenester og regnskaps
tjenester i forbindelse med fondsforvalt
ning,
ii) forespørsler fra kunder,
iii) verdsetting og prisfastsettelse, herunder selvangivelser,
iv) kontroll med at gjeldende bestemmel
ser overholdes,
v) ajourføring av et register over andels-/
aksjeeiere,
vi) fordeling av inntekter,
vii) utstedelse og innløsning av andeler/
aksjer,
viii)kontraktsoppgjør, herunder utsendelse
av sertifikater,
ix) registrering.
b) Markedsføring.
c) Virksomhet knyttet til AIF-ers eiendeler,
det vil si tjenester som er nødvendige for at
en AIF-forvalter skal kunne oppfylle sine
forpliktelser som forvalter, ressursforvalt
ning, forvaltning av fast eiendom, rådgiv
ning til foretak om kapitalstruktur, foretaks
strategi og tilknyttede spørsmål, rådgivning
og tjenester i forbindelse med fusjoner og
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oppkjøp av foretak og andre tjenester i til
knytning til forvaltningen av AIF-et og de
selskapene og andre eiendelene det har
investert i.
Vedlegg II
Godtgjøringspolitikk
1. Ved fastsettelsen og gjennomføringen av sin
samlede godtgjøringspolitikk, herunder lønn
og skjønnsmessig fastsatte pensjonsytelser,
for personalkategorier, herunder øverste
ledelse, risikotakere, personale med kontroll
funksjoner og ansatte hvis samlede godtgjø
ring ligger i samme godtgjøringsramme som
den øverste ledelsen og risikotakerne, hvis
arbeidsoppgaver har en vesentlig innvirkning
på risikoprofilene til AIF-forvalterne eller AIF
ene de forvalter, skal AIF-forvalterne over
holde følgende prinsipper på den måten og i
den utstrekning som er hensiktsmessig med
hensyn til deres størrelse og interne organise
ring samt virksomhetens art, omfang, og kom
pleksitet:
a) Godtgjøringspolitikken skal være forenlig
med og fremme en forsvarlig og effektiv
risikohåndtering, og den skal ikke oppmun
tre til risikotaking som er uforenlig med
risikoprofilene, reglene eller stiftelsesdoku
mentene for de AIF-ene de forvalter.
b) Godtgjøringspolitikken skal være i tråd
med forretningsstrategien, målsetningene,
verdiene og interessene til AIF-forvalteren
og de AIF-ene den forvalter, eller investo
rene i slike AIF-er, og omfatte tiltak for å
unngå interessekonflikter.
c) AIF-forvalterens ledelsesorgan skal i sin til
synsfunksjon vedta og regelmessig gjen
nomgå de allmenne prinsippene for godt
gjøringspolitikken og ha ansvar for at den
gjennomføres.
d) Minst en gang i året skal gjennomføringen
av godtgjøringspolitikken underlegges en
sentral og uavhengig internkontroll for å
fastslå om den overholder de retningslinjer
og framgangsmåter for godtgjøring som
ledelsesorganet har vedtatt i sin tilsyns
funksjon.
e) Medarbeidere som deltar i kontrollvirk
somhet, skal godtgjøres etter hvordan de
når målene som er knyttet til funksjonene
deres, uavhengig av resultatene på de
områdene de kontrollerer.
f) Godtgjøringen til personer i den øverste
ledelsen som utøver risikohåndterings- og

overholdelsesfunksjoner, skal underlegges
direkte tilsyn av godtgjøringskomiteen.
g) Når godtgjøringen er resultatavhengig,
skal det samlede godtgjøringsbeløpet fast
settes på grunnlag av en kombinert vurde
ring av den enkelte medarbeiders og den
berørte forretningsenhetens eller AIF-ets
resultater og av AIF-forvalterens samlede
resultater, og ved vurderingen av den
enkelte medarbeiders resultater skal det
tas hensyn til både finansielle og ikke-finan
sielle kriterier.
h) Resultatvurderingen skal inngå i en flerårig
ramme tilpasset livssyklusen for de AIF-ene
som AIF-forvalteren forvalter, for å sikre
langsiktigheten i vurderingen og at den fak
tiske utbetalingen av de resultatavhengige
bestanddelene av godtgjøringen fordeles
over et tidsrom der det tas hensyn til innløs
ningspolitikken for de AIF-ene den forval
ter og deres investeringsrisikoer.
i) Garantert variabel godtgjøring skal fore
komme bare unntaksvis og i forbindelse
med nyansettelser, og den skal være
begrenset til det første året.
j) Det skal være en passende balanse mellom
faste og variable bestanddeler av den sam
lede godtgjøringen, og den faste bestandde
len skal utgjøre en tilstrekkelig stor andel
av den samlede godtgjøringen til at det er
mulig å gjennomføre en fullt fleksibel poli
tikk med hensyn til variable godtgjørings
bestanddeler, herunder muligheten til ikke
å utbetale noen variabel godtgjørings
bestanddel.
k) Betalinger knyttet til tidlig oppsigelse av en
avtale skal gjenspeile de resultatene som er
oppnådd over tid, og skal være utformet
slik at de ikke belønner manglende resulta
toppnåelse.
l) Målingen av de resultatene som anvendes
for å beregne variable godtgjøringsbestand
deler eller grupper av variable godtgjø
ringsbestanddeler, skal omfatte en omfat
tende justeringsordning som tar hensyn til
alle relevante typer av nåværende og fram
tidig risiko.
m) Med forbehold for AIF-ets juridiske struk
tur og dets regler eller stiftelsesdokumen
ter skal en betydelig andel, og i alle tilfeller
minst 50 % av enhver variabel godtgjøring,
bestå av andeler eller aksjer i det berørte
AIF-et, eller tilsvarende eierinteresser, eller
instrumenter knyttet til aksjer eller tilsva
rende instrumenter som ikke er kontant
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instrumenter, med mindre forvaltningen av
AIF-ene står for mindre enn 50 % av den
samlede porteføljen som AIF-forvalteren
forvalter, da minstekravet på 50 % ikke får
anvendelse.
Instrumentene nevnt i denne bokstav
skal omfattes av en hensiktsmessig tilbake
holdingspolitikk som er utformet slik at
insitamentene tilpasses interessene til AIF
forvalteren og de AIF-ene den forvalter, og
investorene i slike AIF-er. Medlemsstatene
eller deres vedkommende myndigheter
kan sette begrensninger for typen og utfor
mingen av disse instrumentene eller forby
visse instrumenter dersom det anses hen
siktsmessig. Denne bokstav får anvendelse
på både den andel av den variable godtgjø
ringsbestanddelen som utsettes i samsvar
med bokstav n), og den andel av den varia
ble godtgjøringsbestanddelen som ikke
utsettes.
n) En betydelig andel, og i alle tilfeller minst
40 % av den variable godtgjøringsbestand
delen, skal utsettes i et tidsrom som er hen
siktsmessig ut fra det berørte AIF-ets livs
syklus og innløsningspolitikk, og skal være
korrekt tilpasset arten av det berørte AIF
ets risiko.
Tidsrommet nevnt i denne bokstav skal
være minst tre til fem år med mindre det
berørte AIF-et har en kortere livssyklus;
godtgjøring som skal utbetales i samsvar
med en utsettelsesordning, kan ikke opptje
nes raskere enn på pro rata-grunnlag. Der
som en variabel godtgjøringsbestanddel
utgjør et særlig høyt beløp, skal minst 60 %
av beløpet utsettes.
o) Den variable godtgjøringen, herunder den
utsatte delen, utbetales eller opptjenes bare
dersom den er forsvarlig ut fra AIF-forvalte
rens samlede finansielle situasjon og beret
tiget ut fra forretningsenhetens, det
berørte AIF-ets og den berørte medarbei
ders resultater.
Den samlede variable godtgjøringen
skal som hovedregel reduseres betydelig
når den berørte AIF-forvalterens eller AIFets resultat er svakt eller negativt, idet det
tas hensyn til både den nåværende godt
gjøringen og reduksjoner i utbetalingen av
tidligere opptjente beløp, herunder gjen
nom ordninger for fradrag eller tilbakebeta
ling.
p) Pensjonspolitikken er i tråd med forret
ningsstrategien, målsetningene, verdiene

og de langsiktige interessene til AIF-forval
teren og de AIF-ene den forvalter.
Dersom en ansatt forlater AIF-forvalte
ren før pensjonsalder, skal AIF-forvalteren
tilbakeholde skjønnsmessig fastsatte pensjonsytelser i et tidsrom på fem år i form av
instrumenter som definert i bokstav m).
Når en ansatt når pensjonsalder, skal de
skjønnsmessig fastsatte pensjonsytelsene
utbetales til den ansatte i form av instru
menter som definert i bokstav m), etter en
tilbakeholdingsperiode på fem år.
q) Medarbeiderne skal forplikte seg til ikke å
benytte personlige sikringsstrategier eller
forsikringer knyttet til godtgjøring eller
ansvar for å undergrave de risikotilpas
ningsvirkningene som er innebygd i deres
godtgjøringsordninger.
r) Variabel godtgjøring skal ikke utbetales
gjennom instrumenter eller metoder som
gjør det enklere å omgå kravene i dette
direktiv.
2. Prinsippene fastsatt i nr. 1 får anvendelse på
alle former for godtgjøring som utbetales av
AIF-forvalteren, på alle beløp som utbetales
direkte av AIF-et, herunder resultatavhengig
vederlag, og på alle overføringer av andeler
eller aksjer i AIF-er til fordel for de personalkategorier, herunder øverste ledelse, risiko
takere, personale med kontrollfunksjoner og
ansatte hvis samlede godtgjøring ligger i
samme godtgjøringsramme som den øverste
ledelsen og risikotakerne, hvis arbeidsopp
gaver har en vesentlig innvirkning på deres
risikoprofil eller på risikoprofilen til det AIF-et
de forvalter.
3. AIF-forvaltere som er betydelige i kraft av sin
størrelse eller størrelsen på de AIF-ene de for
valter, sin interne organisering samt virksom
hetens art, omfang og kompleksitet, skal ned
sette en godtgjøringskomité. Godtgjørings
komiteen skal sammensettes på en måte som
gjør det mulig for den å foreta en sakkyndig og
uavhengig vurdering av godtgjøringspolitikk
og godtgjøringspraksis samt de insitamenter
som skapes for risikohåndtering.
Godtgjøringskomiteen skal ha ansvar for
det forberedende arbeidet i forbindelse med
beslutninger om godtgjøring, herunder slike
som vil ha følger for den berørte AIF-forvalte
rens eller det berørte AIF-ets risiko og risiko
håndtering, og som skal treffes av ledelses
organet i dets tilsynsfunksjon. Godtgjørings
komiteen skal ledes av et medlem av
ledelsesorganet som ikke har noen ledelses
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funksjon hos den berørte AIF-forvalteren.
Medlemmene av godtgjøringskomiteen skal
være medlemmer av ledelsesorganet som ikke
har noen ledelsesfunksjon hos den berørte
AIF-forvalteren.
Vedlegg III
Dokumentasjon og opplysninger som skal
framlegges i tilfelle planlagt markedsføring i
forvalterens hjemstat
a) En skriftlig melding, herunder en virksom
hetsplan der det angis hvilke AIF-er AIF-forval
teren har til hensikt å markedsføre og opplys
ninger om hvor de er etablert,
b) AIF-ets regler eller stiftelsesdokumenter,
c) angivelse av AIF-ets depotmottaker,
d) en beskrivelse av, eller eventuelle opplysnin
ger om, AIF-et som er tilgjengelige for investo
rer,
e) opplysninger om hvor mottaker-AIF-et er eta
blert dersom AIF-et er et tilførings-AIF,
f) eventuelle tilleggsopplysninger nevnt i artik
kel 23 nr. 1 for hvert AIF som AIF-forvalteren
har til hensikt å markedsføre,
g) dersom det er relevant, opplysninger om de
ordningene som er etablert for å forhindre at
andeler eller aksjer i AIF-et markedsføres til
ikke-profesjonelle investorer, herunder også
når AIF-forvalteren benytter uavhengige enhe
ter til å yte investeringstjenester i forbindelse
med AIF-et.

Vedlegg IV
Dokumentasjon og opplysninger som skal
framlegges i tilfelle planlagt markedsføring i
andre medlemsstater enn AIF-forvalterens
hjemstat
a) En skriftlig melding, herunder en virksom
hetsplan der det angis hvilke AIF-er AIF-forval
teren har til hensikt å markedsføre og opplys
ninger om hvor de er etablert,
b) AIF-ets regler eller stiftelsesdokumenter,
c) angivelse av AIF-ets depotmottaker,
d) en beskrivelse av, eller eventuelle opplysnin
ger om, AIF-et som er tilgjengelige for investo
rer,
e) opplysninger om hvor mottaker-AIF-et er eta
blert dersom AIF-et er et tilførings-AIF,
f) eventuelle tilleggsopplysninger nevnt i artik
kel 23 nr. 1 for hvert AIF som AIF-forvalteren
har til hensikt å markedsføre,
g) angivelse av i hvilken medlemsstat den har til
hensikt å markedsføre andelene eller aksjene i
AIF-et til profesjonelle investorer,
h) opplysninger om de ordningene som er opp
rettet for å markedsføre AIF-ene og, dersom
det er relevant, opplysninger om de ordnin
gene som er opprettet for å forhindre at ande
ler eller aksjer i AIF-et markedsføres til ikke
profesjonelle investorer, herunder også når
AIF-forvalteren benytter uavhengige foretak til
å yte investeringstjenester i forbindelse med
AIF-et.
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Vedlegg 1

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013
av 19. desember 2012 om utfylling av europaparlamentsog rådsdirektiv 2011/61/EU når det gjelder unntak,
allmenne driftsvilkår, depotmottakere, finansiell giring,
åpenhet og tilsyn
EUROPAKOMMISJONEN HAR –
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om for
valtere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF og
forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/
20101, særlig artikkel 3 nr. 6, artikkel 4 nr. 3, artik
kel 9 nr. 9, artikkel 12 nr. 3, artikkel 14 nr. 4, artik
kel 15 nr. 5, artikkel 16 nr. 3, artikkel 17, artikkel
18 nr. 2, artikkel 19 nr. 11, artikkel 20 nr. 7, artik
kel 21 nr. 17, artikkel 22 nr. 4, artikkel 23 nr. 6,
artikkel 24 nr. 6, artikkel 25 nr. 9, artikkel 34 nr. 2,
artikkel 35 nr. 11, artikkel 36 nr. 3, artikkel 37 nr.
15, artikkel 40 nr. 11, artikkel 42 nr. 3 og artikkel
53 nr. 3,
under henvisning til uttalelse fra Den euro
peiske sentralbank og
ut fra følgende betraktninger:
1) Direktiv 2011/61/EU gir Kommisjonen myn
dighet til å vedta delegerte rettsakter som
særlig angir reglene for beregning av en ter
skel, finansiell giring, driftsvilkårene for for
valtere av alternative investeringsfond (heret
ter kalt «AIF-forvaltere»), herunder risiko- og
likviditetsstyring, verdsetting og utkontrakte
ring, nærmere krav vedrørende funksjoner
og oppgaver for depotmottakere for alterna
tive investeringsfond (heretter kalt «AIF
er»), regler for åpenhet og særlige krav ved
rørende tredjestater. Det er viktig at alle
disse utfyllende reglene får anvendelse sam
tidig som direktiv 2011/61/EU slik at de nye
kravene som pålegges AIF-forvalterne, kan
tre i kraft på en effektiv måte. Bestemmel
sene i denne forordning er tett knyttet til
hverandre ettersom de handler om godkjen1

EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1.

2)

3)

ning av AIF-forvaltere som forvalter og/eller
markedsfører AIF-er i Unionen, og deres
løpende virksomhet og åpenhet, som er
aspekter som er uløselig knyttet til adgangen
til å starte og drive kapitalforvaltning. For å
sikre sammenheng mellom disse bestemmel
sene, som bør tre i kraft samtidig, og for å
gjøre det lettere for personer som omfattes
av disse forpliktelsene, herunder investorer
bosatt i en tredjestat, å få oversikt over og
samlet tilgang til dem, er det ønskelig at alle
delegerte rettsakter som kreves i henhold til
direktiv 2011/61/EU, samles i én enkelt for
ordning.
Det er viktig å vedta en forordning for å sikre
at målene for direktiv 2011/61/EU oppnås på
en ensartet måte i alle medlemsstatene, for å
styrke det indre markeds integritet og tilby
rettsikkerhet for dets deltakere, herunder
institusjonelle investorer, vedkommende
myndigheter og andre berørte parter. At
rettsakten er i form av en forordning, sikrer
en enhetlig ramme for alle markedsoperatø
rer og er den best mulige garanti for rettfer
dige, like konkurransevilkår og en felles hen
siktsmessig standard for vern av investorene.
Videre sikrer det direkte anvendelse av de
nærmere regler for AIF-forvalternes virksom
het, som per definisjon får direkte anven
delse og derfor ikke krever ytterligere innar
beiding på nasjonalt plan. En forordning er
dessuten en hensiktsmessig måte å unngå at
direktiv 2011/61/EU kommer forsinket til
anvendelse i medlemsstatene.
Ettersom den delegerte forordning angir
«styringsorganets» og den «øverste ledel
sens» oppgaver og ansvarsområder, er det
viktig å klargjøre betydningen av disse
begrepene, og særlig det faktum at et sty
ringsorgan kan bestå av personer i den øver

2015–2016

Prop. 100 S

543

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

4)

5)

6)

7)

ste ledelsen. Da denne forordning dessuten
innfører begrepet «tilsynsfunksjon», bør det i
definisjonen av styringsorganet gjøres klart
at det er dette organ som omfatter ledelses
funksjonen dersom tilsyns- og ledelsesfunk
sjonene er atskilt fra hverandre i samsvar
med nasjonal selskapsrett. I henhold til
direktiv 2011/61/EU skal AIF-forvaltere
legge fram visse opplysninger for vedkom
mende myndigheter, herunder den prosent
andel av AIF-ets aktiva som fordi de er av illi
kvid art, er underlagt særlige ordninger.
Denne forordning klargjør betydningen av
særlige ordninger slik at AIF-forvaltere vet
nøyaktig hvilke opplysninger de bør legge
fram for vedkommende myndigheter.
Direktiv 2011/61/EU fastsetter en forenklet
ordning for AIF-forvaltere som forvalter por
teføljer av AIF-er hvis samlede forvaltede
aktiva ikke overstiger de relevante terskler.
Det er nødvendig å klargjøre hvordan den
samlede verdi av de forvaltede aktiva bør
beregnes. I denne sammenheng er det viktig
å angi de trinn som er nødvendige for å
beregne den samlede verdi av aktivaene, fast
sette tydelig hvilke aktiva som ikke skal
inngå i beregningen, klargjøre verdset
tingsmetode for aktiva som er anskaffet ved
hjelp av finansiell giring, og fastsette regler
for håndtering av tilfeller av gjensidige eierin
teresser blant AIF-er som forvaltes av en AIF
forvalter.
Den samlede verdi av de forvaltede aktiva må
beregnes minst en gang i året, ved bruk av
ajourførte opplysninger. Verdien av aktiva
ene bør derfor fastsettes i løpet av de tolv
månedene før datoen for beregning av den
samlede verdi av de forvaltede aktiva og så
nært denne dato som mulig.
For å sikre at en AIF-forvalter fortsatt har rett
til å omfattes av den forenklede ordning i
henhold til direktiv 2011/61/EU, bør det inn
føres en framgangsmåte som gjør det mulig å
føre løpende tilsyn med den samlede verdi av
de forvaltede aktiva. AIF-forvalteren kan vur
dere de typene AIF-er som forvaltes og de
ulike klassene aktiva som er investert for å
vurdere sannsynligheten for at terskelen vil
overskrides, eller om det er behov for ytter
ligere en beregning.
Dersom en AIF-forvalter ikke lenger oppfyl
ler vilkårene med hensyn til tersklene, skal
den underrette vedkommende myndighet og
søke om godkjenning innen 30 kalender
dager. Dersom over- eller underskridelse av

tersklene bare inntreffer nå og da i løpet av et
gitt kalenderår og situasjonen anses å være
forbigående, bør AIF-forvalteren imidlertid
ikke være forpliktet til å søke om godkjen
ning. I slike tilfeller bør AIF-forvalteren
underrette vedkommende myndighet om at
terskelen er overskredet, og forklare hvorfor
den anser at dette forholdet er av forbigå
ende art. Et forhold som varer i mer enn tre
måneder, kan ikke anses som forbigående.
Ved en vurdering av sannsynligheten for at et
forhold er forbigående, bør AIF-forvalteren ta
hensyn til forventet tegnings- og innløsnings
virksomhet eller dersom det er relevant, inn
kalling og utdeling av kapital. AIF-forvalteren
bør ikke ta forventede markedsbevegelser i
betraktning ved denne vurderingen.
8) De opplysninger som AIF-forvaltere anven
der for å beregne den samlede verdi av de
forvaltede aktiva, trenger ikke være tilgjenge
lige for offentligheten eller investorene. Ved
kommende myndigheter må imidlertid
kunne kontrollere at AIF-forvalteren bereg
ner og overvåker den samlede verdi av de
forvaltede aktiva på en forsvarlig måte, herunder når det gjelder vurderingen av tilfeller
der den samlede verdi av de forvaltede aktiva
forbigående overskrider den relevante ter
skelen, og bør derfor på anmodning få til
gang til disse opplysningene.
9) Det er viktig at AIF-forvaltere som omfattes
av bestemmelsene i den forenklede ordnin
gen i direktiv 2011/61/EU, legger fram for
vedkommende myndigheter ajourførte opp
lysninger på registreringstidspunktet. Ikke
alle typer AIF-forvaltere kan ha ajourførte til
budsdokumenter som gjenspeiler den siste
utviklingen for AIF-ene de forvalter; for disse
AIF-forvalterne kan det gjerne være mer
praktisk å angi de nødvendige opplysninger i
et eget dokument som beskriver fondenes
investeringsstrategi. Dette kan være tilfellet
for aktive eierfond eller risikokapitalfond
som ofte reiser kapital gjennom forhandlin
ger med mulige investorer.
10) Et AIF som har aksjer bare i børsnoterte sel
skaper, bør ikke anses å være finansielt giret
så lenge aksjene ikke anskaffes gjennom lån.
Dersom det samme AIF-et kjøper opsjoner
på en aksjeindeks, bør den anses å være
finansielt giret ettersom den har økt fondets
eksponering mot en gitt investering.
11) For å sikre ensartet anvendelse av AIF-forval
terens plikt til å gi en objektiv oversikt over
den finansielle giring som er benyttet, er det
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12)

13)

14)

15)

nødvendig å ha to metoder for å beregne
finansiell giring. Som det framgår av mar
kedsundersøkelser, kan de beste resultatene
oppnås ved å kombinere den såkalte «brutto
metoden» og den såkalte «forpliktelsesmeto
den».
For å få hensiktsmessige opplysninger med
henblikk på overvåking av systemrisiko og et
fullstendig bilde av AIF-forvalterens bruk av
finansiell giring, bør det legges fram for ved
kommende myndigheter og investorene opp
lysninger om et AIFs eksponering på grunn
lag av både brutto- og forpliktelsesmetoden,
og alle AIF-forvaltere bør derfor beregne
eksponering ved bruk av både brutto- og for
pliktelsesmetoden. Ettersom bruttometoden
angir AIF-ets samlede eksponering, mens
forpliktelsesmetoden gir innsikt i de sikringsog avregningsmetoder forvalteren anvender,
bør begge metoder sees i sammenheng. Sær
lig kan forskjellen i samlet eksponering mel
lom bruttometoden og forpliktelsesmetoden
gi nyttig informasjon. Dersom det er nødven
dig å sikre at all økning i AIF-ets eksponering
gjenspeiles korrekt, kan Kommisjonen vedta
ytterligere delegerte rettsakter om en ytter
ligere, valgfri metode til beregning av finansi
ell giring.
Ved beregning av eksponering bør innled
ningsvis alle posisjoner i AIF-et medtas, herunder korte og lange aktiva og passiva, inn
lån, derivater og alle andre metoder som
øker eksponeringen, dersom risikoen og
avkastningen i tilknytning til aktivaene og
passivaene faller tilbake til AIF-et, samt alle
andre posisjoner som netto andelsverdi
består av.
Låneavtaler som AIF-et inngår, bør utelukkes
dersom de er av midlertidig art og vedrører
tilsagn om kapitalinnskudd fra investorer og i
sin helhet er dekket av disse. Løpende kre
dittfasiliteter bør ikke anses å være av midler
tidig art.
I tillegg til å beregne eksponering ved bruk
av bruttometoden bør alle AIF-forvaltere
beregne eksponering ved bruk av forpliktel
sesmetoden. I henhold til forpliktelsesmeto
den bør finansielle derivater konverteres til
tilsvarende posisjoner i det underliggende
aktiva. Dersom et AIF imidlertid investerer i
visse derivater for å oppveie for markedsrisi
koen for andre aktiva som AIF-et har inves
tert i, bør disse derivatene under visse
omstendigheter ikke konverteres til tilsva
rende posisjon i de underliggende aktiva

16)

17)

18)

19)

ettersom eksponeringene for de to investe
ringene oppveier hverandre. Det vil for
eksempel være tilfellet dersom en AIF-porte
følje investerer i en bestemt indeks og inne
har et derivat som bytter indeksens resultat
mot resultatet for en annen indeks, noe som
kan sidestilles med at porteføljen eksponeres
mot den andre indeksen, og gjør at AIF-ets
netto andelsverdi ikke avhenger av den før
ste indeksens resultat.
Ved beregning av eksponering i henhold til
forpliktelsesmetoden vil ikke derivater som
oppfyller kriteriene fastsatt i denne forord
ning, gi økt eksponering. Dersom AIF-et
investerer i indeksterminkontrakter og inne
har likvide midler tilsvarende terminkontrak
tenes samlede underliggende markedsverdi,
vil dette være det samme som å foreta en
direkte investering i indeksandeler, og derfor
bør indeksterminkontraktene ikke tas i
betraktning ved beregning av AIF-ets ekspo
nering.
Ved beregning av eksponering i henhold til
forpliktelsesmetoden bør AIF-forvaltere ha
rett til å vurdere sikrings- og avregningsord
ninger forutsatt at kriteriene knyttet til for
pliktelsesperioden er oppfylt.
Kravet om at avregningsordningene skal vise
til samme underliggende aktiva, bør tolkes
strengt slik at aktiva som AIF-forvalteren
anser som likeverdige eller nært korrelert,
for eksempel ulike aksjeklasser eller obliga
sjoner utstedt av samme utsteder, ikke bør
betraktes som identiske når det gjelder
avregningsordninger. Formålet med å defi
nere avregningsordningene er å sikre at bare
transaksjoner som oppveier risikoene som er
knyttet til andre transaksjoner, og som ikke
etterlater noen vesentlig restrisiko, blir tatt
hensyn til. Kombinasjoner av transaksjoner
som gjennomføres med sikte på å generere
avkastning, uansett hvor liten den er, ved å
redusere noen risikoer mens andre bevares,
bør ikke anses som avregningsordninger;
dette gjelder for eksempel arbitrasjestrate
gier som har som mål å generere avkastning
ved å utnytte prisforskjeller mellom derivater
som har samme underliggende aktiva men
ulike durasjoner.
En porteføljeforvaltningsmetode som har
som mål å redusere durasjonsrisikoen ved å
kombinere en investering i en obligasjon
med lang durasjon og en rentebytteavtale,
eller ved å redusere durasjonen for AIF-ets
obligasjonsportefølje gjennom en kort posi
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20)

21)

22)

23)

sjon i obligasjonsterminkontrakter som til
svarer porteføljens renterisiko (sikring av
durasjonsrisiko), skal anses som en sikrings
ordning forutsatt at den oppfyller sikrings
kriteriene.
En porteføljeforvaltningsmetode som har
som mål å oppveie de betydelige risikoene
som er knyttet til en investering i en veldiver
sifisert aksjeportefølje ved å ta en kort posi
sjon i en aksjeindeksterminkontrakt der
aksjeporteføljens sammensetning ligger
svært nær børsindeksens sammensetning,
der det ikke er tvil om at den korte posisjo
nen i aksjeindeksterminkontrakten reduse
rer den allmenne markedsrisikoen knyttet til
aksjeporteføljen, og der den spesifikke risi
koen er ubetydelig, som betarisikosikring av
en veldiversifisert aksjeportefølje der den
spesifikke risikoen anses som ubetydelig,
bør anses å oppfylle sikringskriteriene.
En porteføljeforvaltningsmetode som har
som mål å oppveie risikoen knyttet til en
investering i en fastrenteobligasjon ved å
kombinere en lang posisjon i en kredittbytte
avtale med en rentebytteavtale som bytter
nevnte fastrente mot en rente som er lik en
hensiktsmessig referanserente på pengemar
kedet pluss en margin, bør anses som en sik
ringsordning dersom alle sikringskriteriene i
forpliktelsesmetoden i prinsippet er oppfylt.
En porteføljeforvaltningsmetode som har
som mål å oppveie risikoen ved en gitt aksje
ved å ta en kort posisjon via en derivatkon
trakt som gjelder en annen aksje som er
sterkt korrelert med den første aksjen, bør
ikke anses å oppfylle sikringskriteriene. Selv
om en slik strategi er basert på å ta motsatte
posisjoner i samme aktivaklasse, sikrer den
ikke den spesifikke risikoen ved investering i
en viss aksje. Den bør derfor ikke anses som
en sikringsordning i henhold til kriteriene
som gjelder for forpliktelsesmetoden.
En porteføljeforvaltningsmetode som har
som mål å opprettholde alfaverdien for en
gruppe aksjer (som består av et begrenset
antall aksjer) ved å kombinere investeringen
i nevnte gruppe aksjer med en betajustert
kort posisjon i en terminkontrakt på en bør
sindeks, bør ikke anses å oppfylle sikrings
kriteriene. En slik strategi tar ikke sikte på å
oppveie de betydelige risikoene som er knyt
tet til investeringen i gruppen aksjer, men på
å oppveie investeringens beta (markeds
risiko) og opprettholde alfaverdien. Aksje
gruppens alfakomponent kan dominere over

24)

25)

26)

27)

28)

betakomponenten og derved føre til tap for
AIF-et. Derfor bør den ikke anses som en sik
ringsordning.
En strategi basert på fusjonsarbitrasje er en
strategi som kombinerer en kort posisjon i
én aksje med en lang posisjon i en annen
aksje. En slik strategi har som mål å sikre
posisjonenes beta (markedsrisiko) og gene
rere en avkastning som er knyttet til begge
aksjenes relative resultat. Likeledes kan
aksjegruppens alfakomponent dominere over
betakomponenten og derved føre til tap for
AIF-et. Den bør ikke anses som en sikrings
ordning i henhold til kriteriene fastsatt for
forpliktelsesmetoden.
En strategi som har som mål å sikre en lang
posisjon i en aksje eller obligasjon med kjøpt
kredittbeskyttelse for samme utsteder, gjel
der to ulike aktivaklasser og bør derfor ikke
anses som en sikringsordning.
Ved bruk av metoder som øker et AIFs
eksponering, bør AIF-forvalteren overholde
de allmenne prinsipper og for eksempel ta
hensyn til transaksjonens innhold i tillegg til
dens juridiske form. Særlig når det gjelder
gjenkjøpstransaksjoner bør AIF-forvalteren
ta hensyn til om risikoen og avkastningen i
tilknytning til de berørte aktiva gis videre
eller tilbakeholdes av AIF-et. AIF-forvalteren
bør dessuten gjennomgå derivater og andre
avtaler i forhold til de underliggende aktiva
for å bestemme mulige framtidige forpliktel
ser disse transaksjonene medfører for AIF-et.
Ettersom forpliktelsesmetoden fører til at
renter med ulike forfallstidspunkter betrak
tes som ulike underliggende aktivaer, kan
AIF-er som i henhold til sine grunnleggende
investeringsretningslinjer i hovedsak investe
rer i rentesikringsderivater, anvende særlige
regler for avregning av durasjon for å ta hensyn til korrelasjonen mellom rentekurvens
forfallskategorier. Når et AIF fastsetter sine
investeringsretningslinjer og sin risikoprofil,
bør det kunne fastsette nivået for renterisi
koen og dermed sitt durasjonsmål. AIF-et bør
ta hensyn til det forhåndsfastsatte durasjons
målet når det gjør sine investeringsvalg. Der
som porteføljens durasjon skiller seg fra
durasjonsmålet, bør strategien ikke anses
som en ordning for avregning av durasjon i
henhold til kriteriene fastsatt i forbindelse
med forpliktelsesperioden.
Reglene for avregning av durasjon tillater at
lange posisjoner avregnes mot korte posisjo
ner hvis underliggende aktivaer er ulike ren
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29)

30)

31)

32)

tesatser. De forfallstidspunkter som fungerer
som terskler for forfallskategoriene, er to år,
sju år og 15 år. Innenfor hver forfallskategori
bør det være tillatt å avregne posisjoner.
Det bør være delvis tillatt å avregne posisjo
ner mellom to ulike forfallskategorier. Sank
sjoner må anvendes på avregnede posisjoner
for å tillate bare delvis avregning. De bør
uttrykkes i prosentsatser basert på gjennom
snittlige korrelasjoner mellom forfallskatego
riene for toårs-, femårs-, tiårs- og 30-årsrente
kurven. Jo større forskjellen mellom posisjo
nenes durasjoner er, desto mer skal deres
avregning være underlagt en reduksjonsfak
tor; derfor må prosentsatsene øke.
Posisjoner hvis endrede durasjon er mye len
gre enn hele porteføljens endrede durasjon,
er ikke i tråd med AIF-ets investerings
strategi, og det bør ikke være tillatt å tilpasse
disse fullt ut til hverandre. Det bør dermed
ikke være tillatt å tilpasse en kort posisjon
med en durasjon på 18 måneder (fastsatt i
forfallskategori 1) til en lang posisjon med en
durasjon på 10 år (fastsatt i forfallskategori 3)
dersom AIF-ets durasjonsmål er rundt to år.
Ved beregning av eksponering skal AIF-ene
først identifisere sikringsordningene. De
derivatene som omfattes av disse ordnin
gene, medtas deretter ikke i beregningen av
global eksponering. AIF-ene bør anvende en
nøyaktig beregning i sikringsordningene.
AIF-ene bør ikke bruke reglene for avreg
ning av durasjon ved beregning av sikring.
Reglene for avregning av durasjon kan bru
kes til å konvertere gjenstående rente
sikringsderivater til deres tilsvarende under
liggende aktivaposisjoner.
I henhold til direktiv 2011/61/EU må en AIF
forvalter sørge for tilfredsstillende dekning
av potensielle risikoer knyttet til yrkesansvar
som skriver seg fra dens virksomhet, i form
av tilleggskapital eller en yrkesansvarsforsik
ring. Ensartet anvendelse av denne bestem
melse forutsetter en felles forståelse av
potensiell risiko knyttet til yrkesansvar som
må dekkes. Den generelle spesifikasjon av de
risikoer som oppstår som følge av en AIF-for
valters yrkesmessige uaktsomhet, bør
beskrive hva som kjennetegner relevante
risikoer og omfanget av et eventuelt yrkesan
svar, herunder skade eller tap forårsaket av
personer som direkte utøver virksomhet som
AIF-forvalteren har det rettslige ansvaret for,
som medlemmer av AIF-forvalterens styre og
AIF-forvalterens tjenestemenn og personale,

samt personer som utøver virksomhet i henhold til en utkontrakteringsavtale med AIF
forvalteren. I samsvar med bestemmelsene i
direktiv 2011/61/EU bør AIF-forvalterens
ansvar ikke påvirkes av utkontraktering eller
underkontraktering, og AIF-forvalteren bør
sørge for tilstrekkelig dekning for yrkes
risiko for tredjemenn den har et lovbestemt
ansvar for.
33) For å sikre en felles forståelse av den gene
relle spesifikasjonen bør en liste med eksem
pler benyttes som referanse for å identifisere
hendelser som eventuelt kan utløse yrkesan
svar. Denne listen bør inneholde et bredt
spekter av hendelser som skyldes forsøm
melse, feil eller utelatelser, som tap av doku
menter som bekrefter eiendomsretten til
investeringer, uriktige framstillinger og
brudd på de plikter og oppgaver som påhviler
AIF-forvalteren. Den bør også omfatte
interne kontrollsystemers manglende evne
til å forhindre bedrageri i AIF-forvalterens
organisasjon. Skader som skyldes man
glende utførelse av en tilstrekkelig aktsom
hetsvurdering i forbindelse med en investe
ring som viser seg å være bedrageri, vil
utløse
AIF-forvalterens
ansvar
for
yrkesskade og bør derfor være tilstrekkelig
dekket. Tap som oppstår på grunn av at en
investering har mistet verdi som følge av
uønskede markedsforhold, bør ikke være
dekket. Listen bør også omfatte verdsettin
ger som er feilaktig utført, som skal anses
som verdsettingsfeil som er i strid med artik
kel 19 i direktiv 2011/61/EU og de tilsva
rende delegerte rettsakter.
34) I samsvar med sine risikohåndteringsforplik
telser bør AIF-forvalterne ha hensiktsmes
sige ordninger for intern kvalitetskontroll for
å unngå eller redusere driftsfeil, herunder
risiko knyttet til yrkesansvar. En AIF-forval
ter bør derfor som en del av sin risikohåndte
ringsstrategi ha hensiktsmessige retnings
linjer og framgangsmåter for håndtering av
operasjonell risiko som står i forhold til dens
virksomhets art, størrelse og kompleksitet.
Slike framgangsmåter og retningslinjer bør
under alle omstendigheter gjøre det mulig å
bygge opp en intern tapsdatabase for å vur
dere profilen på den operasjonelle risiko.
35) For å sikre at tilleggskapital og yrkesansvars
forsikring gir tilstrekkelig dekning for poten
siell risiko knyttet til yrkesansvar, bør kvanti
tative minstereferanseverdier fastsettes for å
bestemme forsvarlig dekningsnivå. AIF-for
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valterne bør fastsette de kvantitative referan
severdiene som en viss prosentsats av ver
dien av de porteføljer som AIF-forvalteren
forvalter, beregnet som summen av den
absolutte verdien av alle aktiva i alle AIF-er
som forvaltes, uavhengig av om de er anskaf
fet gjennom finansiell giring eller med inves
torers penger. I denne sammenheng bør
derivater vurderes til markedspris ettersom
de kan gjenanskaffes til den prisen. Ettersom
dekning gjennom en yrkesansvarsforsikring
av natur er mer usikker enn dekning gjen
nom tilleggskapital, bør det anvendes ulike
prosentsatser for de to instrumentene som
brukes for å dekke risiko knyttet til yrkes
ansvar.
36) For å sikre at yrkesansvarsforsikringen vir
kelig dekker tap som følger av forsikrede
hendelser, bør den tegnes hos et forsikrings
foretak som har tillatelse til å tilby yrkes
ansvarsforsikring. Dette omfatter forsikrings
foretak i og utenfor EU dersom de i henhold
til unionsretten eller nasjonal lovgivning har
tillatelse til å yte slike forsikringstjenester.
37) For å tillate en viss fleksibilitet i utformingen
av en hensiktsmessig yrkesansvarsforsikring
bør det være mulig for AIF-forvalteren og for
sikringsforetaket å inngå avtale om en klau
sul som fastsetter at et gitt beløp skal bæres
av AIF-forvalteren som den første delen av et
eventuelt tap (egenandel). Dersom det inn
gås avtale om en egenandel, bør AIF-forvalte
ren ha en ansvarlig kapital som tilsvarer det
fastsatte tapsbeløp som skal bæres av AIF
forvalteren. Slik ansvarlig kapital bør komme
i tillegg til AIF-forvalterens startkapital og
den ansvarlige kapital som AIF-forvalteren
skal ha i henhold til artikkel 9 nr. 3 i direktiv
2011/61/EU.
38) Av prinsipielle grunner bør det minst en
gang i året kontrolleres at tilleggskapitalen
eller yrkesansvarsforsikringen gir tilstrekke
lig dekning. AIF-forvalteren bør imidlertid ha
innført framgangsmåter som sikrer at den
samlede verdi av de forvaltede AIF-porteføl
jene fortløpende overvåkes, og at dekningen
av risiko knyttet til yrkesansvar fortløpende
justeres dersom vesentlige avvik påvises.
Videre kan vedkommende myndighet i AIF
forvalterens hjemstat redusere eller øke min
stekravet til tilleggskapital, etter å ha tatt
hensyn til AIF-forvalterens risikoprofil og
tapshistorikk og hvorvidt tilleggskapitalen
eller yrkesansvarsforsikringen er tilstrekke
lig.

39) I henhold til direktiv 2011/61/EF skal AIF
forvalterne handle på den måten som best tje
ner AIF-ene, investorene i AIF-ene og marke
dets integritet. AIF-forvalterne bør derfor
anvende egnede retningslinjer og framgangs
måter som gjør det mulig for dem å forhindre
utilbørlige metoder som utnyttelse av tidsfor
skjeller («market timing») eller for sen han
del («late trading»). Personer som utnytter
tidsforskjeller, drar fordel av ikke-ajourførte
priser eller gamle priser på porteføljepapirer
som påvirker beregningen av AIF-ets netto
andelsverdi (NAV), eller kjøper og innløser
andeler i AIF-et etter få dager og derved
utnytter den måten AIF-et beregner sin netto
andelsverdi på. For sen handel innebærer at
ordrer om kjøp eller innløsning av andeler i
AIF-er plasseres etter et angitt avskjærings
tidspunkt, mens prisen som er tilbudt, er pri
sen på avskjæringstidspunktet. Begge disse
utilbørlige metodene skader langsiktige
investorers interesser ettersom de utvanner
deres avkastning og svekker AIF-enes
avkastning ved å øke transaksjonskostna
dene og forstyrre porteføljeforvaltningen.
AIF-forvalterne bør også innføre hensikts
messige framgangsmåter for å sikre at AIF-et
forvaltes effektivt, og bør opptre på en slik
måte at AIF-et og dets investorer ikke påfø
res unødige kostnader.
40) I tråd med den metode som gjelder forvaltere
av UCITS-fond, bør AIF-forvaltere utvise stor
aktsomhet ved valg og overvåking av investe
ringer. De bør ha hensiktsmessig yrkeskom
petanse og kunnskap om de aktiva AIF-ene
er investert i. For å sikre at investeringsbe
slutningene treffes i samsvar med investe
ringsstrategien og ved behov med risiko
grensene for de AIF-ene som forvaltes, bør
AIF-forvalterne utarbeide og innføre skrift
lige retningslinjer og framgangsmåter for
behørig aktsomhet. Disse retningslinjer og
framgangsmåter bør revideres og ajourføres
regelmessig. Dersom AIF-forvalteren inves
terer langsiktig i bestemte typer aktiva eller i
mindre likvide aktiva som fast eiendom eller
andeler i ansvarlige selskaper, bør kravene til
behørig aktsomhet komme til anvendelse
også i forhandlingsfasen. De aktiviteter AIF
forvalteren gjennomfører før en avtale inn
gås, bør være godt dokumentert for å vise at
de er i samsvar med den økonomiske og
finansielle planen og følgelig med AIF-ets
durasjon. AIF-forvalterne bør ta vare på vik
tige møteprotokoller, forberedende doku
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41)

42)

43)

44)

mentasjon og økonomiske og finansielle ana
lyser som er gjennomført for å vurdere pro
sjektets gjennomførbarhet og avtalefestede
forpliktelser.
Kravet om at AIF-forvaltere skal opptre med
behørig sakkyndighet, omhu og aktsomhet,
bør også gjelde dersom AIF-forvalteren utpe
ker en primærmegler eller motpart. AIF-for
valteren bør velge og utpeke bare primærme
glere og motparter som er underlagt løpende
tilsyn og har økonomisk soliditet og en orga
nisasjonsstruktur som er hensiktsmessig for
de tjenester som skal ytes av AIF-forvalteren
eller AIF-et. For å sikre at investorenes
interesser er tilstrekkelig beskyttet, er det
viktig å klargjøre at et av kriteriene som øko
nomisk soliditet bør vurderes i forhold til, er
om primærmeglerens eller motpartenes virk
somhet er underlagt relevant regulering, herunder krav om tilstrekkelig kapital og effek
tivt tilsyn.
I samsvar med kravene i direktiv 2011/61/
EU om at AIF-forvaltere skal opptre ærlig,
rettferdig og med behørig sakkyndighet, bør
de personer som faktisk leder AIF-forvalte
rens virksomhet, som er medlemmer av sty
ringsorganet eller av den øverste ledelsen
(dersom foretaket ikke har et styringsorgan),
ha tilstrekkelige kunnskaper, kompetanse og
erfaring til å utføre sine oppgaver, særlig til å
forstå risikoene knyttet til AIF-forvalterens
virksomhet. I henhold til Kommisjonens
grønnbok om foretaksstyring i finanssekto
ren2 bør personer som faktisk leder AIF-for
valterens virksomhet, også sette av tilstrek
kelig tid til å kunne utføre sine oppgaver hos
AIF-forvalteren og utvise ærlighet, integritet
og selvstendig tenkning for blant annet å
kunne vurdere og stille spørsmål ved den
øverste ledelsens beslutninger.
For å sikre at relevante aktiviteter utføres for
svarlig, bør AIF-forvalterne ansette personale
med den kompetanse, kunnskap og sakkunn
skap som er nødvendig for å utføre de opp
gaver de er tillagt.
AIF-forvaltere som yter tjenester som indivi
duell porteføljeforvaltning, må overholde
reglene om tilskyndelser fastsatt i kommi
sjonsdirektiv 2006/73/EF av 10. august 2006
om gjennomføring av europaparlaments- og
rådsdirektiv 2004/39/EF med hensyn til
organisatoriske krav til og vilkår for utøvelse
av virksomhet som verdipapirforetak samt

definisjon av begreper for nevnte direktivs
formål3. For sammenhengens skyld bør
disse prinsipper omfatte AIF-forvaltere som
yter kollektiv porteføljeforvaltning og mar
kedsføring. AIF-forvalteren bør i sin årsrap
port opplyse om at det foreligger et gebyr, en
provisjon eller et gode, og om gebyrets, pro
visjonens eller godets art og størrelse, og
dersom beløpets størrelse ikke kan fastset
tes, hvilken metode som anvendes for å
beregne det.
45) Investorer i AIF-er bør kunne nyte et tilsva
rende vern som de kundene AIF-forvalteren
yter individuell porteføljeforvaltning til, etter
som de i dette tilfelle må følge reglene om
beste utførelse fastsatt i europaparlamentsog rådsdirektiv 2004/39/EF av 21. april 2004
om markeder for finansielle instrumenter,
om endring av rådsdirektiv 85/611/EØF og
93/6/EØF og europaparlaments- og rådsdi
rektiv 2000/12/EF og om oppheving av råds
direktiv 93/22/EØF(4) og direktiv 2006/73/
EF. Det bør tas hensyn til forskjellene mel
lom de ulike typene aktiva som AIF-ene
investerer i, ettersom beste utførelse ikke er
relevant når for eksempel AIF-forvaltere
investerer i fast eiendom eller andeler i
ansvarlige selskaper og investeringen gjøres
etter omfattende forhandlinger om avtalevil
kårene. Dersom det ikke er mulig å velge
mellom ulike handelsplasser, bør AIF-forval
teren kunne godtgjøre overfor vedkom
mende myndigheter og revisorer at denne
mulighet ikke foreligger.
46) For å sikre sammenheng med kravene som
gjelder for forvaltere av UCITS-fond, bør
reglene om behandling av ordrer og om
aggregering og fordeling av handelsordrer
gjelde for AIF-forvaltere når de yter kollektiv
porteføljeforvaltning. Disse reglene bør imid
lertid ikke komme til anvendelse dersom
investeringen i aktiva foretas etter omfat
tende forhandlinger om avtalevilkårene, for
eksempel ved investering i fast eiendom eller
i andeler i ansvarlige selskaper eller unoterte
selskaper, da det i disse tilfeller ikke utføres
noen ordre.
47) Det er viktig å angi de situasjoner der det
sannsynligvis vil forekomme interessekon
flikter, særlig dersom det er utsikt til økono
misk gevinst eller til å unngå økonomiske
tap, eller dersom det finnes økonomiske eller
3

2

KOM(2010) 284.

4
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48)

49)

50)

51)

5

andre stimuleringstiltak som styrer AIF-for
valterens atferd slik at den tilgodeser særlige
interesser på bekostning av andre parters
interesser, for eksempel et annet AIF, dets
kunder, foretak for kollektiv investering i ver
dipapirer (investeringsforetak) eller andre av
AIF-forvalterens kunder.
Retningslinjene for håndtering av interesse
konflikter som AIF-forvalteren fastsetter, bør
beskrive situasjoner der aktiviteter som utfø
res av AIF-forvalteren kan utgjøre en interes
sekonflikt som medfører eller ikke medfører
potensiell risiko for å skade AIF-ets eller dets
investorers interesser. For å identifisere dem
bør AIF-forvalteren ikke bare ta hensyn til
den kollektive porteføljeforvaltningsvirksom
heten, men også annen virksomhet som den
har tillatelse til å utføre, herunder virksom
het som utføres av dens oppdragstakere,
underoppdragstakere, ekstern sakkyndig
eller motpart.
I tråd med den tilnærming som anvendes i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/
EF av 13. juli 2009 om samordning av lover
og forskrifter om foretak for kollektiv inves
tering i omsettelige verdipapirer (investe
ringsforetak)5 for forvaltningsselskaper for
UCITS-fond og i direktiv 2004/39/EF for ver
dipapirforetak, bør AIF-forvalterne vedta
framgangsmåter og tiltak for å sikre at
berørte personer som deltar i forretnings
virksomhet som kan medføre interessekon
flikt, utfører denne virksomhet med den grad
av uavhengighet som er hensiktsmessig i
betraktning av AIF-forvalterens størrelse og
virksomhet.
Det er viktig å fastsette en generell ramme
for håndtering og offentliggjøring av interes
sekonflikter, dersom de skulle forekomme.
De detaljerte trinn og framgangsmåter som
skal følges i slike situasjoner, bør klargjøres i
retningslinjene for håndtering av interesse
konflikter som AIF-forvalteren skal fastsette.
En av de sentrale delene av et risikohåndte
ringssystem er en permanent risikohåndte
ringsfunksjon. Av konekvenshensyn bør
dens oppgaver og ansvarsområder tilsvare
dem som er fastsatt i kommisjonsdirektiv
2010/43/EU av 1. juli 2010 om gjennomfø
ring av europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/65/EF med hensyn til organisatoriske
krav, interessekonflikter, forretningsførsel,
risikohåndtering og innholdet i avtalen mel
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52)

53)

54)

55)

6

lom en depotmottaker og et forvaltnings
selskap6 for den permanente risikohånd
teringsfunksjonen i forvaltningsselskaper for
UCITS-fond. Denne funksjonen bør spille en
hovedrolle i utarbeidelsen av AIF-ets risi
kostrategi, risikoovervåking og risikomåling
for å sikre at risikonivået løpende er i sam
svar med AIF-ets risikoprofil. Den perma
nente risikohåndteringsfunksjonen bør ha
den nødvendige myndighet, tilgang til alle
relevante opplysninger og regelmessig kon
takt med AIF-forvalterens øverste ledelse og
styringsorgan for å gi dem aktuell informa
sjon slik at de ved behov raskt kan treffe kor
rigerende tiltak.
Risikohåndteringsstrategien er en annen
pilar i risikohåndteringssystemet. Den bør
være hensiktsmessig dokumentert og bør
særlig forklare de tiltak og framgangsmåter
som anvendes for å måle og håndtere risi
koer, beskyttelsestiltakene for uavhengig
utøvelse risikohåndteringsfunksjonen, tek
nikker som brukes for å håndtere risiko, og
nærmere opplysninger om ansvarsfordeling
hos AIF-forvalteren når det gjelder risiko
håndtering og driftsmetoder. For å sikre at
risikohåndteringsstrategien er effektiv, bør
den revideres minst én gang i året av den
øverste ledelsen.
I henhold til direktiv 2011/61/EU bør risiko
håndteringsfunksjonen være funksjonelt og
hierarkisk atskilt fra driftsenhetene. Det bør
derfor klargjøres at atskillelsen bør sikres
opp til AIF-forvalterens styringsorgan, og at
personene i risikohåndteringsfunksjonen
ikke bør utføre noen uforenlige oppgaver
eller være underlagt tilsyn av noen som har
ansvar for uforenlige funksjoner.
Det er avgjørende å angi hvilke beskyttelses
tiltak AIF-forvalteren under alle omstendig
heter skal anvende for å sikre en uavhengig
risikohåndteringsfunksjon, særlig at perso
ner som ivaretar risikohåndteringsfunksjo
nen ikke bør pålegges uforenlige oppgaver,
at de bør treffe beslutninger på grunnlag av
opplysninger som de kan vurdere på en hen
siktsmessig måte, og at beslutningsproses
sen bør kunne gjøres til gjenstand for en
gjennomgåelse.
Selv om direktiv 2011/61/EU ikke pålegger
AIF-er noen investeringsbegrensninger, kan
risikoene som det enkelte AIF påtar seg, ikke
håndteres effektivt med mindre AIF-forval
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56)

57)

58)

59)

terne har fastsatt risikogrensene på forhånd.
Risikogrensene bør være i samsvar med AIF
ets risikoprofil, og investorene bør opplyses
om disse i samsvar med direktiv 2011/61/
EU.
Av konsekvenshensyn bygger kravene om
påvisning, måling og overvåking av risiko på
tilsvarende bestemmelser i direktiv 2010/43/
EU. AIF-forvalterne bør håndtere en eventu
ell sårbarhet ved sine risikohåndteringstek
nikker og -modeller på hensiktsmessig måte
ved å utføre krisesimuleringer, etterkontrol
ler og scenarioanalyser. I tilfeller der krise
simuleringer og scenarioanalyser avdekker
en særlig sårbarhet overfor et gitt sett av
omstendigheter, skal AIF-forvalterne reagere
raskt og treffe korrigerende tiltak.
I henhold til direktiv 2011/61/EU skal Kom
misjonen angi systemer og framgangsmåter
for likviditetsstyring som gjør det mulig for
AIF-forvalteren å overvåke AIF-ets likviditets
risiko, unntatt i de tilfeller der AIF-et er et
AIF av lukket type uten finansiell giring, og
sikre at likviditetsprofilen for AIF-ets investe
ringer er i samsvar med dets underliggende
forpliktelser. Derfor er det viktig å fastsette
grunnleggende generelle krav til alle AIF-for
valtere, og anvendelsen av dem bør tilpasses
størrelsen, strukturen og arten av de AIF-er
som forvaltes av den berørte AIF-forvalter.
AIF-forvalterne bør kunne godtgjøre overfor
sine vedkommende myndigheter at de har
innført hensiktsmessige og effektive ret
ningslinjer og framgangsmåter for likviditets
styring. Dette krever at det tas behørig hensyn til AIF-ets art, herunder typen underlig
gende aktiva og størrelsen på den likviditets
risiko AIF-et er eksponert for, samt AIF-ets
størrelse og kompleksitet eller kompleksite
ten ved prosessen med å realisere eller selge
aktiva.
Systemer og framgangsmåter for likviditets
styring kan gi AIF-forvalteren mulighet til å
anvende de verktøyer og ordninger som kre
ves for å håndtere illikvide aktiva og verdset
tingsproblemer i den forbindelse, for å etter
komme innløsningsanmodninger. Slike verk
tøyer og ordninger kan, dersom nasjonal lov
givning tillater det, omfatte begrenset innløs
ning, delvis innløsning, midlertidige lån,
oppsigelsesfrister og porteføljer av likvide
aktiva. «Sidelommer» og andre ordninger
der visse av AIF-ets aktiva er gjenstand for
lignende avtaler mellom AIF-et og dets inves
torer, bør betraktes som «særlige ordninger»

ettersom de påvirker de særlige innløsnings
rettene til AIF-ets investorer. Suspensjon av
et AIF bør ikke betraktes som en særlig ord
ning ettersom det berører alle AIF-ets aktiva
og alle AIF-ets investorer. Bruken av verk
tøyer og særlige ordninger for likviditetssty
ring bør knyttes til de konkrete omstendig
heter og bør avhenge av AIF-ets art, størrelse
og investeringsstrategi.
60) Kravet om å overvåke likviditetsstyringen i
underliggende foretak for kollektiv investe
ring som AIF-ene investerer i, sammen med
kravene om å innføre verktøyer og ordninger
for å styre risiko og identifisere, håndtere og
overvåke interessekonflikter mellom investo
rer, bør ikke gjelde AIF-forvaltere som forval
ter AIF-er av lukket type, uten hensyn til om
de anses å anvende finansiell giring. Unnta
ket fra disse innløsningsrelaterte kravene til
likviditetsstyringen bør gjenspeile forskjel
lene i alminnelige innløsningskrav mellom
AIF-er av lukket type og AIF-er av åpen type.
61) Bruken av minstegrenser for AIF-ets likvidi
tet eller illikviditet kan være et effektivt over
våkingsverktøy for visse typer AIF-forvaltere.
At en grense overskrides, behøver ikke i seg
selv å kreve tiltak av AIF-forvalteren etter
som dette avhenger av fakta og omstendighe
ter og de toleranser AIF-forvalteren har fast
satt. I praksis kan grensene dermed anven
des i forbindelse med overvåking av gjen
nomsnittlig daglig innløsning i forhold til
fondslikviditet regnet i dager i løpet av
samme periode. De kan også brukes for å
overvåke investorkonsentrasjonen i forbin
delse med krisesimuleringsscenarioene.
Disse grensene vil kunne utløse fortsatt over
våking eller korrigerende tiltak, alt etter
omstendighetene.
62) Krisesimuleringene bør når det er hensikts
messig, simulere mangel på likviditet i aktiva
og atypiske innløsningsanmodninger. Når
dette gjøres, bør det tas hensyn til de seneste
og forventede framtidige tegninger og innløs
ninger og betydningen av AIF-ets forventede
resultater i forhold til andre slike fond. I de
krisescenarioene som simuleres, bør AIF-for
valteren analysere perioden som er nødven
dig for å etterkomme innløsningsanmodnin
ger. AIF-forvalteren bør også utføre krise
simuleringer på markedsfaktorer som valuta
bevegelser, som kan påvirke forvalterens
eller AIF-ets kredittprofil vesentlig, og i sin
tur kravene til sikkerhet. AIF-forvalteren bør
i sin metode for krisesimulering og scenario
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analyse ta hensyn til at verdsettingen kan
påvirkes under kriseforhold.
63) Hvor ofte krisesimuleringer bør utføres, bør
avhenge av AIF-ets art, investeringsstrategi,
likviditetsprofil, type investorer og innløs
ningspolitikk. Det forventes imidlertid at
simuleringene utføres minst hvert år. Der
som krisesimuleringene tilsier en betydelig
høyere likviditetsrisiko enn forventet, bør
AIF-forvalteren handle i alle AIF-investorers
interesse og ta hensyn til risikoprofilen for
AIF-ets aktiva, nivået på innløsningsanmod
ninger og eventuelt i hvilken grad retnings
linjene og framgangsmåtene for likviditets
styring er tilstrekkelige.
64) I henhold til direktiv 2011/61/EU skal Kom
misjonen angi hvordan investeringsstrategi,
likviditetsprofil og innløsningspolitikk skal
samordnes. Sammenhengen mellom disse
tre elementene er sikret dersom investorene
kan innløse sine investeringer i samsvar med
AIF-ets innløsningspolitikk, som bør inne
holde vilkår for innløsning under både normale og ekstraordinære omstendigheter, på
en måte som sikrer rettferdig behandling av
investorene.
65) I henhold til direktiv 2011/61/EU skal konse
kvens på tvers av sektorer sikres og man
glende sammenfall fjernes mellom interes
sene til foretak som pakker om lån til omset
telige verdipapirer og forvaltere som investe
rer i disse verdipapirene eller andre finansi
elle instrumenter på vegne av AIF-er. For å
nå dette mål er det tatt hensyn til de rele
vante bestemmelser i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2006/48/EF av 14. juni 2006 om
adgang til å starte og utøve virksomhet som
kredittinstitusjon7, som fastsetter de kvantita
tive og kvalitative kravene som skal oppfylles
av investorer som er eksponert mot kredittri
siko ved verdipapirisering, og av initiativta
kende eller organiserende kredittinstitusjo
ner. Ettersom denne forordning og de rele
vante bestemmelser i direktiv 2006/48/EF
har som mål å bringe initiativtakende eller
organiserende kredittinstitusjons interesser
på linje med investorenes interesser, er det
viktig at samme terminologi anvendes i
begge rettsakter; definisjonene i direktiv
2006/48/EF er derfor brukt som referanse.
Ettersom Den europeiske banktilsyns
komité, forgjengeren til Den europeiske
banktilsynsmyndighet, har fastsatt detaljerte
7
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retningslinjer for tolkningen av de berørte
bestemmelser i direktiv 2006/48/EF8, er det
nødvendig, for å oppnå konsekvens på tvers
av sektorene, at de gjeldende bestemmelser
som tar sikte på å skape samsvar mellom
interessene til initiativtakende kredittinstitu
sjoner, organiserende kredittinstitusjoner og
AIF-forvalterne, tolkes i lys av nevnte ret
ningslinjer.
66) Det er viktig at transaksjoner som innebærer
ompakking av lån til omsettelige verdipapi
rer, ikke struktureres på en slik måte at kra
vene som gjelder for investeringer i verdi
papiriseringsposisjoner, blir omgått. Derfor
bør henvisningen til en investering i omsette
lige verdipapirer eller andre finansielle
instrumenter som er basert på ompakkede
lån, ikke tolkes strengt som en rettslig gyldig
og bindende overføring av eiendomsretten til
slike instrumenter, men som en investering
gjort i konkret økonomisk forstand, slik at
alle andre former for syntetiske investeringer
er omfattet av og underlagt de særlige kra
vene. For å unngå misforståelser og tilpasse
språket til det som anvendes i banklovgivnin
gen, bør begrepene «eksponering mot kre
dittrisiko ved verdipapirisering» brukes i ste
det for «investering i omsettelige verdipapi
rer eller andre finansielle instrumenter som
er basert på ompakkede lån».
67) Kravene som må oppfylles av institusjoner
som opptrer som initiativtakende eller orga
niserende kredittinstitusjoner eller opprinne
lige långivere av en verdipapirisering, er
pålagt dem direkte i direktiv 2006/48/EF.
Det er derfor viktig å fastsette de tilsvarende
oppgaver for AIF-forvaltere som påtar seg
eksponering mot verdipapirisering. Følgelig
bør AIF-forvalteren påta seg eksponering
mot verdipapiriseringer bare dersom initia
tivtakende eller organiserende kredittinstitu
sjon eller opprinnelig långiver uttrykkelig
har opplyst AIF-forvalteren om at den har en
vesentlig økonomisk interesse i det underlig
gende aktiva, det såkalte tilbakeholdingskra
vet. Videre bør AIF-forvalteren sørge for at
de at ulike kvalitative kravene som pålegges
den organiserende kredittinstitusjon og den
initiativtakende kredittinstitusjon ved direk
8

Den europeiske banktilsynskomité, retningslinjer til artik
kel 122a i kapitalkravdirektivet av 31. desember 2010,
http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Publications/
Standards%20and%20Guidelines/2010/Applica
tion%20of%20Art.%20122a%20of%20the%20CRD/Guidelines.pdf
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tiv 2006/48/EF, er oppfylt. Dessuten bør
AIF-forvalteren selv oppfylle kvalitative krav
for å få en omfattende og inngående forstå
else av verdipapiriseringsinvesteringen og
dens underliggende eksponering. For å
oppnå dette bør AIF-forvalterne treffe sine
investeringsbeslutninger først etter å ha
utført en behørig aktsomhetsvurdering, som
bør ha gitt dem tilstrekkelige opplysninger
og kunnskap om de berørte verdipapiriserin
ger.
68) Det finnes omstendigheter der visse enheter
oppfyller definisjonen av initiativtakende
eller organiserende kredittinstitusjon eller
fungerer som opprinnelig långiver; andre
enheter, som verken oppfyller definisjonen
av initiativtakende eller organiserende kre
dittinstitusjon eller fungerer som opprinne
lig långiver – men hvis interesser er mest
optimalt tilpasset investorenes – kan imidler
tid søke å oppfylle tilbakeholdingskravet. Av
hensyn til rettssikkerheten bør det ikke kre
ves at slike andre enheter oppfyller tilbake
holdingskravet dersom tilbakeholdingskra
vet oppfylles av den initiativtakende eller den
organiserende kredittinstitusjon eller av den
opprinnelige långiveren.
69) I tilfelle overtredelse av tilbakeholdingskra
vet eller de kvalitative kravene bør AIF-forval
teren vurdere å treffe korrigerende tiltak, for
eksempel sikring, salg eller reduksjon av
eksponeringen, eller å kontakte den part som
har overtrådt tilbakeholdingskravet, for å se
til at det oppfylles. Slike korrigerende tiltak
bør alltid være i investorenes interesse og
bør, for å unngå «krisesalg», ikke medføre
noen direkte plikt til å selge de berørte aktiva
umiddelbart etter at overtredelsen er avdek
ket. AIF-forvalteren bør ta hensyn til overtre
delsen når den vurderer å foreta en annen
investering i en annen transaksjon som invol
verer den part som har overtrådt kravet.
70) For å oppfylle kravene i direktiv 2011/61/EU
om å angi interne framgangsmåter og organi
satoriske ordninger, som hver enkelt AIF-for
valter bør anvende, bør AIF-forvalterne eta
blere en veldokumentert organisasjonsstruk
tur som klart tildeler ansvarsområder, fast
legger kontrollordninger og sikrer god infor
masjonsflyt mellom alle berørte parter. AIF
forvalterne bør også opprette systemer for
vern av opplysninger og kontinuitet i virk
somheten. Ved innføring av disse framgangs
måtene og strukturene bør AIF-forvalterne
også ta hensyn til forholdsmessighetsprinsip

71)

72)

73)

74)

pet, som gir anledning til å tilpasse fram
gangsmåter, ordninger og organisasjons
strukturer til deres virksomhets art, størrelse
og kompleksitet og arten og omfanget av de
aktiviteter de utfører innenfor rammen av sin
virksomhet.
Av hensyn til investorvernet er det av avgjø
rende betydning at investorene får opplysnin
ger, og AIF-forvalterne bør derfor innføre
hensiktsmessige retningslinjer og fram
gangsmåter for å sikre at investorene får til
strekkelig utførlige opplysninger på tilstrek
kelig framtredende plass om de innløsnings
vilkår som gjelder et bestemt AIF, før de
investerer og ved vesentlige endringer. Dette
kan omfatte opplysninger om oppsigelsesfris
ter i forbindelse med innløsninger, opplys
ninger om bindingstid, angivelse av
omstendigheter der normale innløsningsord
ninger eventuelt ikke kommer til anvendelse
eller kan bli suspendert, og opplysninger om
eventuelle tiltak som styringsorganet kan
vurdere, som begrenset innløsning og side
lommer, ettersom disse påvirker investore
nes særlige innløsningsrettigheter i det aktu
elle AIF.
For å sikre at de berørte aktiviteter utføres
forsvarlig, bør særlig AIF-forvaltere bruke
egnede elektroniske systemer for å oppfylle
registreringskravene til porteføljetransaksjo
ner eller tegnings- og innløsningsordrer og
innføre, gjennomføre og anvende regnskaps
prinsipper og -praksis som sikrer at netto
andelsverdi beregnes i samsvar med kravene
i direktiv 2011/61/EU og denne forordning.
For å sikre samsvar med kravene som påleg
ges forvaltere av UCITS-fond ved direktiv
2009/65/EF, bør styringsorganet, den øver
ste ledelsen eller eventuelt AIF-forvalterens
tilsynsfunksjon gis tilsvarende typer opp
gaver og få tilstrekkelige fullmakter. Denne
ansvarsfordelingen bør være i samsvar med
styringsorganets, den øverste ledelsens og
tilsynsfunksjonens roller og ansvarsområder
i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning.
Den øverste ledelsen kan bestå av noen eller
alle medlemmene av styringsorganet.
Kravet om å etablere en permanent og effek
tiv samsvarskontrollfunksjon bør alltid være
oppfylt av AIF-forvalteren, uavhengig av hvor
stor eller kompleks dens virksomhet er.
Hvordan samsvarskontrollfunksjonen organi
seres teknisk og personalmessig, bør imid
lertid tilpasses AIF-forvalterens virksomhets
art, størrelse og kompleksitet og arten og
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75)

76)

77)

78)

omfanget av dens tjenester og aktiviteter.
AIF-forvalteren bør ikke pålegges å opprette
en uavhengig samsvarskontrollenhet dersom
et slikt krav ville være uforholdsmessig i
betraktning av AIF-forvalterens størrelse
eller dens virksomhets art, størrelse og kom
pleksitet.
Verdsettingsstandardene kan variere fra en
jurisdiksjon og en aktivaklasse til en annen.
Denne forordning bør supplere de felles
alminnelige regler og fastsette referansever
dier for AIF-forvaltere ved utforming og gjen
nomføring av hensiktsmessige og enhetlige
retningslinjer og framgangsmåter for forsvar
lig, uavhengig verdsetting av AIF-ers aktiva.
Retningslinjene og framgangsmåtene bør
beskrive de forpliktelser, roller og ansvars
områder som tilfaller alle parter som deltar i
verdsettingen, herunder eksterne sakkyn
dige.
Aktivaenes verdi kan fastsettes på ulike
måter, for eksempel med henvisning til
observerte priser på et aktivt marked eller
gjennom beregning ved bruk av andre
verdsettingsmetoder i samsvar med nasjonal
lovgivning, AIF-ets regler eller dets stiftelses
dokumenter. Ettersom verdien av de enkelte
aktiva og gjeld kan bestemmes ved bruk av
ulike metoder og hentes fra ulike kilder, bør
AIF-forvalteren fastsette og beskrive de
verdsettingsmetoder den anvender.
Dersom en modell anvendes for verdsetting
av aktiva, bør framgangsmåtene og retnings
linjene for verdsetting angi hovedtrekkene
ved modellen. Før modellen tas i bruk, bør
den gjøres til gjenstand for en valideringspro
sess som utføres av en intern eller ekstern
person som ikke har deltatt i utarbeidelsen
av modellen. En person bør anses som kvali
fisert til å forestå valideringen av den model
len som brukes for å verdsette aktiva dersom
vedkommende har tilstrekkelig kompetanse
og erfaring med å verdsette aktiva ved bruk
av slike modeller; vedkommende kan være
revisor.
Ettersom AIF-er opererer i et dynamisk miljø
der investeringsstrategier kan endres over
tid, bør retningslinjene og framgangsmåtene
for verdsettingen gjennomgås minst en gang
i året og alltid før AIF-ene begynner med en
ny investeringsstrategi eller en ny type
aktiva. Enhver endring i retningslinjene og
framgangsmåtene for verdsetting, herunder
verdsettingsmetoden, bør følge en prosess
som er fastsatt på forhånd.

79) AIF-forvalteren skal sikre at de enkelte aktiva i
AIF-et er forsvarlig verdsatt i samsvar med
retningslinjene og framgangsmåtene for
verdsetting. For noen aktiva, særlig kom
plekse og illikvide finansielle instrumenter,
er det høyere risiko for feil i verdsettingen.
For å håndtere denne typen situasjoner bør
AIF-forvalteren innføre tilstrekkelige kontrol
ler som sikrer at det kan knyttes en hensikts
messig grad av objektivitet til verdien av AIF
ets aktiva.
80) Beregningen av netto andelsverdi per andel
eller aksje er underlagt nasjonal lovgivning
og/eller fondsreglene eller stiftelsesdoku
mentene. Denne forordning omfatter bare
framgangsmåten for beregning, ikke bereg
ningsmetoden. AIF-forvalteren kan selv
utføre beregningen av netto andelsverdi per
andel eller aksje som del av de administrative
oppgaver den utfører for AIF-et. Alternativt
kan en tredjemann utpekes til å forestå admi
nistrasjonen, herunder beregningen av netto
andelsverdi. En tredjemann som utfører
beregning av netto andelsverdi for et AIF, bør
ikke betraktes som en ekstern sakkyndig i
henhold til direktiv 2011/61/EU så lenge den
ikke foretar verdsetting av individuelle aktiva,
herunder slike som krever en subjektiv vur
dering, men tar med i beregningsprosessen
verdier som er innhentet fra AIF-forvalteren,
priskilder eller en ekstern sakkyndig.
81) Enkelte framgangsmåter for verdsetting kan
utføres daglig, for eksempel verdsetting av
finansielle instrumenter, men det finnes også
framgangsmåter for verdsetting som ikke
kan utføres med samme hyppighet som
utstedelser, tegninger, innløsninger og mor
tifikasjoner, som verdsetting av fast eiendom.
Hyppigheten for verdsetting av aktiva i fond
av åpen type bør ta hensyn til forskjellene i
framgangsmåtene for verdsetting av de ulike
typene aktiva i AIF-et.
82) De strenge kravene og begrensningene som
skal overholdes når en AIF-forvalter har til
hensikt å utkontraktere utførelsen av funk
sjoner, er fastsatt i direktiv 2011/61/EU. AIF
forvalteren er til enhver tid ansvarlig for at
utkontrakterte oppgaver utføres på en til
fredsstillende måte og oppfyller kravene i
direktiv 2011/61/EU og dets gjennom
føringstiltak. AIF-forvalteren bør derfor sikre
at oppdragstakeren anvender de samme kva
litetsstandarder som AIF-forvalteren selv
ville ha anvendt. Dersom det er nødvendig
for å sikre at utkontrakterte funksjoner utfø
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res på et gjennomgående høyt nivå, skal AIF
forvalteren kunne si opp utkontrakteringen;
avtalen om utkontraktering bør derfor gi AIF
forvalteren
fleksibel
oppsigelsesrett.
Begrensningene og kravene med hensyn til
utkontraktering bør få anvendelse på forvalt
ningsfunksjonene angitt i vedlegg I til direk
tiv 2011/61/EU, mens støtteoppgaver som
administrative eller tekniske oppgaver som
støtter forvaltningsoppgavene, som logistikk
støtte i form av rengjøring, servering og inn
kjøp av grunnleggende tjenester eller pro
dukter, ikke bør anses som utkontraktering
av AIF-forvalterens oppgaver. Andre eksem
pler på tekniske og administrative oppgaver
er innkjøp av ferdig standardprogramvare og
innleie av programvareleverandører for sær
skilt operativ bistand i forbindelse med fer
dige systemer, eventuelt yting av personal
støtte, som rekruttering av midlertidig
ansatte eller lønnshåndtering.
83) For å sikre et høyt nivå for vern av investo
rene i tillegg til økt effektivitet i AIF-forvalte
rens forretningsførsel bør hele utkontrakte
ringen være objektivt begrunnet. Ved vurde
ring av disse forholdene bør vedkommende
myndigheter vurdere strukturen i utkontrak
teringen og dens innvirkning på AIF-forvalte
rens struktur og vekselvirkningen mellom de
utkontrakterte oppgavene og oppgavene som
AIF-forvalteren selv beholder.
84) For å vurdere hvorvidt den personen som
faktisk utfører oppdragstakerens virksomhet
har tilstrekkelig god vandel, bør vedkom
mendes forretningsførsel granskes, og det
bør også undersøkes om vedkommende har
begått straffbare handlinger i forbindelse
med finansvirksomhet. Alle andre relevante
opplysninger om personlige egenskaper som
kan påvirke personens utførelse av opp
gavene i negativ retning, for eksempel tvil
om vedkommendes ærlighet og integritet,
bør tas i betraktning ved vurderingen av kra
vet om tilstrekkelig god vandel.
85) Investeringsselskaper med godkjenning i
henhold til direktiv 2009/65/EF, anses ikke
som foretak som er godkjent eller registrert
for kapitalforvaltning eller underlagt tilsyn
ettersom de ikke kan utøve noen annen virk
somhet enn kollektiv porteføljeforvaltning i
henhold til nevnte direktiv. På samme måte
bør et internt forvaltet AIF ikke anses å være
klassifisert som et slikt foretak ettersom det
ikke kan utøve noen annen virksomhet enn
intern forvaltning av AIF-et.

86) Dersom utkontrakteringen gjelder portefølje
forvaltning eller risikostyring, som er AIF
forvalterens kjernevirksomhet og derfor av
stor betydning for vernet av investorene og
for systemrisiko, bør vedkommende myndig
het i AIF-forvalterens hjemstat og tilsyns
myndigheten for tredjestatsforetaket, i tillegg
til kravene i artikkel 20 nr. 1 bokstav c) i
direktiv 2011/61/EU, avtale regler for samar
beid basert på en skriftlig avtale. Avtalen bør
være inngått før utkontrakteringen skjer.
Avtalens nærmere innhold bør fastlegges
innenfor rammene av internasjonale standar
der.
87) Vedkommende myndigheter bør gjennom
skriftlige avtaler gis rett til å utføre inspeksjo
ner på stedet, enten ved å anmode om at til
synsmyndigheten for tredjestatsforetaket
som funksjoner er utkontraktert til, skal
utføre inspeksjoner på stedet, eller ved å
anmode om tillatelse fra tilsynsmyndigheten
i tredjestaten til å utføre inspeksjonen selv
eller ledsage personalet fra tredjestatens til
synsmyndighet for å bistå dem i utførelsen av
inspeksjoner på stedet.
88) På grunnlag av forpliktelsene i direktiv 2011/
61/EU bør AIF-forvalterne alltid handle på
den måten som best tjener AIF-ene eller
investorene i AIF-ene som de forvalter. Derfor bør utkontraktering være tillatt bare der
som det ikke hindrer AIF-forvalteren i å
handle eller forvalte AIF-et på den måten
som best tjener investorene.
89) For å opprettholde en høy standard for vern
av investorene skal det tas høyde for mulige
interessekonflikter ved enhver utkontrakte
ring. Flere kriterier bør legges grunn for
referanseindekser for å identifisere situasjo
ner som kan medføre en vesentlig interesse
konflikt. Disse kriteriene bør forstås som
ikke-uttømmende og slik at ikke-vesentlige
interessekonflikter også er relevante i henhold til direktiv 2011/61/EU. Utførelse av
samsvarskontroll- eller revisjonsoppgaver
bør dermed anses som uforenlig med porte
føljeforvaltningsoppgaver, mens markeds
pleie og garantivirksomhet bør anses som
uforenlig med porteføljeforvaltning og risiko
styring. Denne forpliktelse berører ikke den
forpliktelsen som oppdragstakeren har til å
holde utførelsen av porteføljeforvaltningsopp
gavene funksjonelt og hierarkisk atskilt fra
utførelsen av risikohåndteringsoppgavene i
samsvar med bestemmelsene i artikkel 15 i
direktiv 2011/61/EU.
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90) Kravene som gjelder utkontraktering av utfø
relsen av oppgaver på vegne av AIF-forvalte
ren, bør få anvendelse mutatis mutandis der
som oppdragstakeren underkontrakterer
noen av de utsatte oppgavene, og også i til
felle av ytterligere underkontraktering.
91) For å sikre at AIF-forvalterne under alle
omstendigheter utfører investeringsforvalt
ningsfunksjoner, bør AIF-forvalteren ikke
utkontraktere sine funksjoner i et slikt
omfang at den ikke lenger kan anses som for
valter av AIF-et eller i et slikt omfang at for
valteren blir et postkasseselskap. AIF-forval
teren bør til enhver tid ha tilstrekkelige res
surser til å kunne føre effektivt tilsyn med de
utkontrakterte funksjonene. AIF-forvalteren
skal selv ivareta investeringsforvaltningsopp
gavene, ha den nødvendige sakkunnskap og
de nødvendige ressurser, beholde den
beslutningsmyndighet som hører under den
øverste ledelsen ansvar, og ivareta oppgaver
som hører under den øverste ledelsen, som
kan omfatte gjennomføring av de generelle
investeringsretningslinjene og investerings
strategiene.
92) Å vurdere en utkontrakteringsstruktur er en
vanskelig oppgave som må baseres på en
rekke kriterier dersom vedkommende
myndigheter skal kunne ta en beslutning.
Denne kombinasjon er nødvendig for å ta
høyde for det brede spekter av fondsstruktu
rer og investeringsstrategier som finnes i
Unionen. ESMA kan utarbeide retningslinjer
for å sikre ensartet vurdering av utkontrakte
ringsstrukturer i hele Unionen.
93) Kommisjonen skal overvåke hvordan kriteri
ene anvendes og hvilke konsekvenser de har
for markedene. Kommisjonen skal foreta en
vurdering av situasjonen etter to år og om
nødvendig treffe passende tiltak for å presi
sere ytterligere under hvilke omstendigheter
AIF-forvalteren må anses å ha utkontraktert
sine funksjoner i en slik grad at den er blitt et
postkasseselskap og ikke lenger kan betrak
tes som forvalter av AIF-et.
94) Direktiv 2011/61/EU fastsetter en lang
rekke krav med hensyn til depotmottakere
for AIF-er for å sikre en høy standard for vern
av investorene. De respektive konkrete ret
tigheter og forpliktelser for depotmottake
ren, AIF-forvalteren og/eller AIF-et og tredje
mann bør derfor fastsettes klart. Den skrift
lige avtalen bør inneholde alle opplysninger
som er nødvendige for hensiktsmessig opp
bevaring av alle AIF-ets aktiva hos depotmot

takeren eller en tredjemann som oppbeva
ringsfunksjoner utkontrakteres til i henhold
til direktiv 2011/61/EU, og for depotmotta
keren for at denne skal kunne utføre sine til
syns- og kontrolloppgaver forsvarlig. For å
gjøre det mulig for depotmottakeren å vur
dere og overvåke depotrisiko bør avtalen
inneholde tilstrekkelige opplysninger om de
kategoriene aktiva AIF-et kan investere i, og
dekke de geografiske regioner AIF-et plan
legger å investere i. Avtalen bør også inne
holde nærmere opplysninger om en fram
gangsmåte for opptrapping av tiltak. Depot
mottakeren bør dermed advare AIF-forvalte
ren om enhver vesentlig risiko som identifi
seres i et bestemt markeds oppgjørssystem.
Når det gjelder heving av avtalen, bør den
gjenspeile det faktum at heving av avtalen er
depotmottakerens siste utvei dersom den
ikke er overbevist om at aktivaene er tilstrek
kelig beskyttet. Den bør også forebygge
atferdsrisiko, det vil si muligheten for at AIF
forvalteren treffer investeringsbeslutninger
uten å ta hensyn til depotrisiko på bakgrunn
av at depotmottakeren i de fleste tilfeller vil
være ansvarlig. For å opprettholde en høy
standard for vern av investorene bør de nær
mere kravene til overvåking av tredjemann
anvendes på hele depotkjeden.
95) En depotmottaker som er etablert i en tred
jestat, bør være underlagt offentlig regule
ring og tilsyn av en tilsynsmyndighet som
har myndighet til å føre løpende tilsyn, foreta
undersøkelser og ilegge sanksjoner. Dersom
tilsynet med depotmottakeren berører flere
tilsynsmyndigheter, bør én tilsynsmyndig
het fungere som kontaktpunkt i henhold til
direktiv 2011/61/EU og alle delegerte retts
akter og gjennomføringstiltak som vedtas i
henhold til direktivet.
96) Vurderingen av tredjestatens lovgivning i
henhold til artikkel 21 nr. 6 siste ledd i direk
tiv 2011/61/EU bør gjøres av Europakommi
sjonen ved å sammenligne godkjenningskri
teriene og gjeldende vilkår for å utøve virk
somhet som depotmottakeren er underlagt i
tredjestaten, med tilsvarende krav i unions
retten til kredittinstitusjoner og/eller verdi
papirforetak i forbindelse med adgang til
depotmottakervirksomhet og utførelse av
depotmottakerfunksjoner, for å fastslå hvor
vidt de nasjonale kriteriene har samme virk
ning som kravene fastsatt i henhold til uni
onsretten. En depotmottaker som er under
lagt tilsyn og er godkjent i tredjestaten i en
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annen kategori enn kredittinstitusjoner eller
verdipapirforetak, kan vurderes av Europa
kommisjonen med henblikk på å undersøke
om de relevante bestemmelser i tredjesta
tens lovgivning har samme virkning som
bestemmelsene fastsatt i henhold til unions
retten for kredittinstitusjoner og/eller for
verdipapirforetak.
97) For at depotmottakeren til enhver tid skal ha
klar oversikt over alle AIF-ets innkommende
og utgående kontantstrømmer, bør AIF-for
valteren sikre at depotmottakeren uten unø
dig opphold mottar korrekte opplysninger
om alle kontantstrømmer, herunder fra
enhver tredjemann som AIF-et har åpnet en
kassekonto hos.
98) For at AIF-ets kontantstrøm skal være for
svarlig overvåket, er depotmottakerens for
pliktet til å se til at det er innført framgangs
måter for hensiktsmessig overvåking av AIF
ets kontantstrømmer, og til at disse fram
gangsmåtene gjennomgås med jevne mellom
rom. Depotmottakeren bør særlig undersøke
framgangsmåten for avstemming for å sikre
at den er egnet for AIF-et og utføres med pas
sende intervaller i betraktning av AIF-ets art,
størrelse og kompleksitet. Denne framgangs
måten bør for eksempel sammenligne hver
enkelt kontantstrøm slik de framgår av konto
utdragene, med kontantstrømmene registrert
på AIF-ets kontoer. Dersom det foretas
avstemminger daglig, som er tilfellet for de
fleste AIF-er av åpen type, bør depotmottake
ren også gjennomføre sin avstemming daglig.
Depotmottakeren bør særlig overvåke for
skjellene som avdekkes under framgangsmå
tene for avstemming og de korrigerende tilta
kene som treffes, med sikte på å underrette
AIF-forvalteren uten unødig opphold om
enhver uregelmessighet som ikke er rettet
opp, og foreta en full gjennomgåelse av fram
gangsmåten for avstemming. En slik gjen
nomgåelse bør foretas minst en gang i året.
Depotmottakeren bør også i rett tid identifi
sere vesentlige kontantstrømmer og særlig
slike som kan være uforenlige med AIF-ets
virksomhet, for eksempel endringer i posisjo
ner i AIF-ets aktiva eller tegninger og innløs
ninger, og depotmottakeren bør med jevne
mellomrom motta kontoutdrag og kontrollere
at egne registreringer av likvide posisjoner
stemmer overens med AIF-forvalterens.
Depotmottakeren skal føre sitt register i sam
svar med artikkel 21 nr. 8 bokstav b) i direktiv
2011/61/EU.

99) Depotmottakeren skal sikre at alle betalinger
som gjøres av eller på vegne av investorer
ved tegning av aksjer eller andeler i et AIF,
mottas og bokføres på en eller flere kasse
kontoer i henhold til direktiv 2011/61/EU.
AIF-forvalteren bør derfor sørge for at depot
mottakeren får de relevante opplysninger
som er nødvendige for å kunne overvåke
mottaket av investorenes betalinger på til
fredsstillende måte. AIF-forvalteren skal
sikre at depotmottakeren mottar disse opp
lysningene uten unødig opphold når tredje
mann mottar en ordre om å innløse eller
utstede aksjer eller andeler i et AIF. Opplys
ningene bør derfor overføres ved slutten av
hver bankdag til depotmottakeren fra den
enhet som er ansvarlig for tegning og innløs
ning av aksjer eller andeler i et AIF, med hen
blikk på å unngå ethvert misbruk av investo
renes betalinger.
100) Avhengig av hvilken type aktiva som skal
oppbevares, skal aktiva enten oppbevares i
depot, slik tilfellet er med finansielle instru
menter som kan registreres på en konto for
finansielle instrumenter eller leveres fysisk
til depotmottakeren i samsvar med direktiv
2011/61/EU, eller være underlagt kontroll av
eiendomsrett og registrering. Depotmottake
ren bør oppbevare i depot alle finansielle
instrumenter som tilhører AIF-et eller AIF
forvalteren på AIF-ets vegne, og som kan
registreres eller oppbevares direkte eller
indirekte på en konto som er åpnet i depot
mottakerens navn eller i den tredjemanns
navn som depotfunksjoner er utkontraktert
til, særlig på verdipapirsentralnivå. I tillegg
skal finansielle instrumenter som uteluk
kende er registrert hos utstederen selv eller
hos dennes agent i depotmottakerens navn
eller i den tredjemanns navn som depotfunk
sjoner er utkontraktert til, oppbevares i
depot. Slike finansielle instrumenter, som i
henhold til gjeldende nasjonal lovgivning ute
lukkende er registrert i AIF-ets navn hos
utstederen eller dennes agent, for eksempel
aktive eierfonds eller risikokapitalfonds
investeringer i unoterte selskaper, bør ikke
oppbevares i depot. Alle finansielle instru
menter som kan leveres fysisk til depotmot
takeren, bør oppbevares i depot. Forutsatt at
vilkårene for oppbevaring i depot av finansi
elle instrumenter er oppfylt, skal finansielle
instrumenter som stilles som sikkerhet for
en tredjemann eller legges fram av en tredje
mann til fordel for AIF-et, også oppbevares i
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depot av depotmottakeren selv eller av en
tredjemann som depotfunksjoner er utkon
traktert til, så lenge de eies av AIF-et eller av
AIF-forvalteren på AIF-ets vegne. Dessuten
skal finansielle instrumenter som eies av AIFet eller av AIF-forvalteren på vegne av AIF-et,
dersom AIF-et eller AIF-forvalteren på vegne
av AIF-et har godkjent at depotmottakeren
kan gjenbruke dem, oppbevares i depot så
lenge retten til gjenbruk ikke er blitt utøvd.
101) Finansielle instrumenter som oppbevares i
depot, bør til enhver tid behandles med til
børlig aktsomhet. For å sikre at depotrisi
koen blir forsvarlig vurdert ved aktsomhets
vurderingen, bør depotmottakeren særlig
vite hvilke tredjemenn som inngår i depotkje
den, sikre at aktsomhets- og atskillelsesplik
ten er opprettholdt gjennom hele depot
kjeden, sikre at den har hensiktsmessig rett
til tilgang til regnskaper og registre hos tred
jemenn som depotfunksjoner er utkontrak
tert til, sikre overholdelse av disse kravene,
dokumentere alle disse oppgavene og gjøre
disse dokumentene tilgjengelig for og rap
portere til AIF-forvalteren.
102) For å unngå omgåelse av kravene i direktiv
2011/61/EU bør depotmottakeren utføre
oppbevaringsoppgavene på underliggende
aktiva i finansielle og/eller rettslige struktu
rer som direkte eller indirekte kontrolleres
av AIF-et eller av AIF-forvalteren på AIF-ets
vegne. Denne gjennomlysningsbestemmel
sen bør ikke komme til anvendelse på fond-i
fond eller mottakerfond/tilføringsfond-struk
turer (fond-i-ett-fond), forutsatt at de har en
depotmottaker som oppbevarer fondets
aktiva forsvarlig.
103) Depotmottakeren bør til enhver tid ha full
oversikt over alle aktiva som ikke er finansi
elle instrumenter som skal oppbevares i
depot. Disse aktiva omfattes av plikten i henhold til direktiv 2011/61/EU til å kontrollere
eiendomsretten og føre et register. Eksem
pler på slike aktiva er fysiske aktiva som ikke
regnes som finansielle instrumenter i henhold til direktiv 2011/61/EU, eller som ikke
fysisk kan leveres til depotmottakeren, finan
sielle kontrakter som derivater, kontantinn
skudd og investeringer i privateide selskaper
og andeler i ansvarlige selskaper.
104) For å oppnå tilstrekkelig grad av sikkerhet
for at AIF-et eller AIF-forvalteren på AIF-ets
vegne faktisk eier aktivaene, bør depotmot
takeren forvisse seg om at den mottar alle
opplysninger som den anser som nødvendige

for å være sikker på at AIF-et eller AIF-forval
teren på AIF-ets vegne, har eiendomsretten
til aktivaet. Slike opplysninger kan være en
kopi av et offisielt dokument som beviser at
AIF-et eller AIF-forvalteren på AIF-ets vegne
eier aktivaet, eller enhver annen formell og
pålitelig dokumentasjon som depotmottake
ren anser som hensiktsmessig. Ved behov
bør depotmottakeren anmode om ytterligere
dokumentasjon fra AIF-et eller AIF-forvalte
ren, eventuelt fra tredjemann.
105) Depotmottakeren bør føre et register over
alle aktiva som den har forsikret seg om at
AIF-et eier. Den kan utarbeide en framgangs
måte for å motta opplysninger fra tredje
mann, som for AIF-er med lite hyppige trans
aksjoner og/eller transaksjoner som er
underlagt forhandlinger før oppgjør, tillater
ordninger som sikrer at aktivaene ikke kan
overføres uten at depotmottakeren eller den
tredjemann som oppbevaringsfunksjonene er
utkontraktert til, blir underrettet. Kravet om
tilgang til dokumentasjon på hver transak
sjon fra tredjemann kan være hensiktsmessig
for AIF-er med hyppigere porteføljehandler,
for eksempel investeringer i børsnoterte
derivater.
106) For å sikre at depotmottakeren kan utføre
sine oppgaver, er det nødvendig å avklare
oppgavene fastsatt i artikkel 21 nr. 9 i direktiv
2011/61/EU, særlig det andre nivået av kon
troller som depotmottakeren skal foreta.
Slike oppgaver bør ikke hindre depotmot
takeren i å foreta de forhåndskontroller den
anser som relevante, etter avtale med AIF
forvalteren. For å sikre at depotmottakeren
kan utføre sine oppgaver, bør den fastsette
sin egen framgangsmåte for opptrapping av
tiltak for å håndtere situasjoner der det er
påvist uregelmessigheter. Denne framgangs
måten bør sikre at vedkommende myndig
heter underrettes om enhver vesentlig over
tredelse. Depotmottakerens tilsynsansvar
overfor tredjemann i henhold til denne for
ordning berører ikke de ansvarsområder
som påhviler AIF-forvalteren i henhold til
direktiv 2011/61/EU.
107) Depotmottakeren bør kontrollere samsvaret
mellom antall utstedte aksjer eller andeler og
mottatte tegningsbeløp. For å sikre at betalin
ger fra investorer ved tegning er mottatt, bør
depotmottakeren også sikre at det foretas en
annen avstemming mellom tegningsordrer
og tegningsbeløp. Samme avstemming bør
utføres med hensyn til innløsningsordrer.
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Depotmottakeren bør også kontrollere at
antall andeler eller aksjer på AIF-ets kontoer
er det samme som antall utestående enheter
eller andeler i AIF-ets register. Depotmot
takeren bør tilpasse sine framgangsmåter til
svarende og ta hensyn til hyppigheten av teg
ninger og innløsninger.
108) Depotmottakeren bør treffe alle nødvendige
tiltak for å sikre at relevante retningslinjer og
framgangsmåter for verdsetting av aktivaene
i AIF-et blir effektivt gjennomført ved hjelp av
stikkprøver eller ved å sammenligne sam
menhengen mellom endringene i beregnin
gen av netto andelsverdi over tid med en gitt
referanseverdi. Ved fastsettelse av sine fram
gangsmåter bør depotmottakeren ha en klar
forståelse av de verdsettingsmetoder som
AIF-forvalteren eller den eksterne sakkyn
dige anvender ved verdsetting av AIF-ets
aktiva. Hyppigheten av disse kontrollene bør
være tilpasset hyppigheten av verdsettingen
av AIF-ets aktiva.
109) Som følge av sin tilsynsforpliktelse i henhold
til direktiv 2011/61/EU bør depotmottakeren
innføre en framgangsmåte som gjør det
mulig å kontrollere i ettertid at AIF-et overholder gjeldende lover og forskrifter og AIF
ets regler og stiftelsesdokumenter. Dette
handler for eksempel om å kontrollere at
AIF-ets investeringer er i samsvar med dets
investeringsstrategier som beskrevet i AIF
ets regler og tilbudsdokumenter, og sikre at
AIF-et ikke handler i strid med eventuelle
investeringsbegrensninger. Depotmottake
ren bør overvåke AIF-ets transaksjoner og
undersøke eventuelle uvanlige transaksjo
ner. Dersom grensene eller begrensningene
som er fastsatt i gjeldende nasjonale lover og
forskrifter eller AIF-ets regler og stiftelses
dokumenter overskrides, bør depotmottake
ren for eksempel få instruks fra AIF-forvalte
ren om å reversere den aktuelle transaksjo
nen for egen regning. Denne forordning er
ikke til hinder for at depotmottakeren kan
anvende forhåndskontroll dersom den finner
dette hensiktsmessig, etter avtale med AIF
forvalteren.
110) Depotmottakeren bør sikre at inntektene
beregnes nøyaktig i henhold til direktiv
2011/61/EU. For dette formål skal depotmot
takeren sikre at inntektsfordelingen er kor
rekt og om den oppdager en feil, sørge for at
AIF-forvalteren treffer hensiktsmessige kor
rigerende tiltak. Når depotmottakeren har
sikret dette, bør den kontrollere at inntekts

fordelingen er fullstendig og korrekt, særlig
utbytteutbetalinger.
111) Ved utkontraktering av oppbevaringsfunksjo
ner som er knyttet til andre aktiva i henhold
til direktiv 2011/61/EU, vil utkontrakterin
gen i de fleste tilfeller sannsynligvis vedrøre
administrative funksjoner. Dersom depot
mottakeren utkontrakterer registrerings
funksjoner, må den gjennomføre og anvende
en hensiktsmessig og dokumentert fram
gangsmåte for å sikre at utkontrakteringen til
enhver tid oppfyller kravene i artikkel 21 nr.
11 bokstav d) i direktiv 2011/61/EU. For å
sikre at aktivaene har et tilstrekkelig vern, er
det nødvendig å fastsette visse prinsipper
som bør anvendes i forbindelse med utkon
traktering av oppbevaringsfunksjoner. For
utkontraktering av depotoppgaver er det vik
tig å fastsette noen hovedprinsipper som må
anvendes effektivt gjennom hele utkontrakte
ringsprosessen. Disse prinsippene bør ikke
betraktes som uttømmende, verken når det
gjelder å fastsette alle detaljer om depotmot
takerens utøvelse av behørig sakkyndighet,
omhu og aktsomhet, eller når det gjelder å
fastsette alle tiltak som en depotmottaker bør
treffe i forhold til selve prinsippene. Forplik
telsen til løpende å overvåke den tredjemann
som oppbevaringsfunksjonene er utkontrak
tert til, bør bestå i å kontrollere at vedkom
mende tredjemann utfører alle utkontrak
terte funksjoner på forsvarlig måte og overholder avtalen om utkontraktering. Tredje
mann bør handle ærlig, i god tro og på den
måte som best tjener AIF-et og dets investo
rer i samsvar med regulerings- og tilsyns
kravene og utvise den sakkyndighet, omhu
og aktsomhet som under sammenlignbare
omstendigheter normalt kan forventes av en
svært forsiktig yrkesutøver innenfor finans
området. Depotmottakeren bør gjennomgå
blant annet de elementer som vurderes
under utvelgelses- og utpekingsprosessen og
sette dem i sammenheng med markedsutvik
lingen. Formen på den regelmessige gjen
nomgåelsen bør avspeile omstendighetene
slik at depotmottakeren kan foreta en hen
siktsmessig vurdering av de risikoer som er
forbundet med beslutningen om å utkontrak
tere oppbevaringen av aktivaer til tredje
mann. Gjennomgåelsen bør foretas så ofte
som det er nødvendig ut fra markedsvilkår
og tilknyttede risikoer. For å kunne reagere
effektivt dersom tredjemann blir insolvent,
bør depotmottakeren innføre beredskaps
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planer, herunder utarbeide alternative strate
gier og eventuelt muligheten for å velge alter
native leverandører. Selv om slike tiltak kan
redusere depotrisikoen i forbindelse med
oppbevaringen, endrer de ikke forpliktelsen
til å erstatte de finansielle instrumentene
eller betale det tilsvarende beløpet dersom
de skulle gå tapt, noe som avhenger av om
kravene i artikkel 21 nr. 12 i direktiv 2011/
61/EU er oppfylt eller ikke.
112) Ved utkontraktering av oppbevaringsfunksjo
ner bør depotmottakeren sikre at kravene i
artikkel 21 nr. 11 bokstav d) nr. iii) i direktiv
2011/61/EU er oppfylt, og at aktiva som til
hører depotmottakerens AIF-kunder, holdes
forsvarlig atskilt. Denne forpliktelse bør sær
lig sikre at AIF-ets aktiva ikke går tapt på
grunn av insolvens hos den tredjemann som
oppbevaringsfunksjonene er utkontraktert
til. I land der virkningene av atskillelse ikke
anerkjennes i insolvenslovgivningen, bør
depotmottakeren treffe ytterligere tiltak for å
redusere risikoen. Depotmottakeren kan
underrette AIF-et og AIF-forvalteren på AIF
ets vegne slik at det ved investeringsbeslut
ningen tas behørig hensyn til slike aspekter
ved depotrisikoen, eller treffe de tiltak som
er mulige i henhold til nasjonal lovgivning for
å gjøre aktivaene så sikre mot insolvens som
denne lovgivning tillater. Videre kan depot
mottakeren forby et midlertidig underskudd i
kundeaktiva, gjøre bruk av buffere eller inn
føre ordninger som hindrer at en kundes
debetsaldo brukes til å oppveie en annen
kundes kreditsaldo. Slike tiltak kan redusere
depotmottakerens risiko i forbindelse med
utkontraktering av depotfunksjoner, men
endrer ikke forpliktelsen til å erstatte finansi
elle instrumenter eller betale det tilsvarende
beløp dersom de skulle gå tapt, noe som
avhenger av om kravene i direktiv 2011/61/
EU er oppfylt eller ikke.
113) Depotmottakerens ansvar i henhold til artik
kel 21 nr. 12 annet ledd i direktiv 2011/61/
EU utløses ved tap av et finansielt instrument
som oppbevares i depot av depotmottakeren
selv eller av en tredjemann som oppbeva
ringsfunksjonen er utkontraktert til, med
mindre depotmottakeren kan godtgjøre at
tapet skyldes en ekstern hendelse som
depotmottakeren ikke med rimelighet kunne
forventes å ha kontroll over, og hvis konse
kvenser ikke kunne ha vært unngått selv om
depotmottakeren hadde truffet alle rimelige
forholdsregler. Det bør skilles mellom et

slikt tap og et investeringstap for investorer
som skyldes et fall i verdien av aktiva på
grunn av en investeringsbeslutning.
114) For å konstatere et tap må det være definitivt,
og det kan ikke finnes noen utsikter til å gjen
vinne det finansielle aktiva. Følgelig bør situ
asjoner der et finansielt instrument bare er
midlertidig utilgjengelig eller fryst, ikke
anses som tap i henhold til artikkel 21 nr. 12 i
direktiv 2011/61/EU. Derimot er det tre
typer situasjoner der tapet må anses som
endelig: dersom det finansielle instrument
ikke lenger finnes eller aldri har eksistert,
dersom det finansielle instrument eksiste
rer, men AIF-et har endelig mistet eiendoms
retten over det, og dersom AIF-et har eien
domsretten, men ikke lenger kan overdra
eiendomsretten eller opprette begrensede
eiendomsretter i det finansielle instrument
på et permanent grunnlag.
115) Et finansielt instrument anses ikke lenger å
eksistere dersom det for eksempel har for
svunnet som følge av en regnskapsfeil som
ikke kan korrigeres, eller dersom det aldri
har eksistert, eller dersom AIF-ets eiendoms
rett er registrert på grunnlag av forfalskede
dokumenter. Situasjoner der tapet av finansi
elle instrumenter skyldes bedrageri, bør
klassifiseres som tap.
116) Det er ikke mulig å fastslå tap dersom et
finansielt instrument er blitt erstattet med
eller konvertert til et annet finansielt instru
ment, for eksempel i situasjoner der aksjer er
annullert og erstattet med utstedelsen av nye
aksjer i forbindelse med omstrukturering av
selskapet. Et AIF bør ikke anses for å være
permanent fratatt sin eiendomsrett over det
finansielle instrumentet dersom AIF-et eller
AIF-forvalteren på AIF-ets vegne har over
dratt eiendomsretten lovlig til en tredjemann.
Dersom det skilles mellom juridisk eien
domsrett og reell eiendomsrett til aktivaene,
bør definisjonen av tap vise til tap av den
reelle eiendomsretten.
117) Bare i tilfelle av en ekstern hendelse som
depotmottakeren ikke med rimelighet kunne
forventes å ha kontroll over, og hvis konse
kvenser ikke kunne ha vært unngått selv om
depotmottakeren hadde truffet alle rimelige
forholdsregler, kan depotmottakeren unngå
å bli holdt ansvarlig i henhold til artikkel 21
nr. 12 i direktiv 2011/61/EU. Depotmottake
ren må dokumentere at disse kumulative vil
kår er oppfylt for å kunne fraskrive seg
ansvar.
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118) Det bør først fastslås om hendelsen som
førte til tapet, var ekstern. Depotmottakerens
ansvar bør ikke påvirkes av utkontraktering,
og derfor bør en hendelse anses som ekstern
dersom den ikke inntreffer som følge av en
handling eller unnlatelse fra depotmottake
rens side eller fra den tredjemann som opp
bevaringen i depot av de finansielle instru
mentene er utkontraktert til. Deretter bør det
vurderes om hendelsen ligger utenfor rime
lig kontroll ved å undersøke om det ikke var
noe en forsiktig depotmottaker med rimelig
het kunne ha gjort for å forhindre hendelsen.
I denne sammenheng kan både naturfenome
ner og offentlige myndigheters handlinger
anses som eksterne hendelser som ligger
utenfor rimelig kontroll. I tilfelle av insolvens
hos tredjemann som oppbevaringen i depot
er utkontraktert til, skal dette anses som en
ekstern hendelse utenfor rimelig kontroll
dersom lovgivningen i det land der instru
mentene oppbevares i depot, ikke anerkjen
ner virkningene av en forsvarlig gjennomført
atskillelse. Derimot kan et tap som skyldes
manglende anvendelse av atskillelses
kravene i artikkel 21 nr. 11 bokstav d) iii) i
direktiv 2011/61/EU eller et tap av aktiva
som følge av avbrudd i tredjemanns virksom
het i forbindelse med dennes insolvens ikke
anses som eksterne hendelser som ligger
utenfor rimelig kontroll.
119) Endelig bør depotmottakeren dokumentere
at tapet ikke kunne ha vært unngått til tross
for at alle rimelige forholdsregler er truffet
for å unngå dette. I denne sammenheng bør
depotmottakeren underrette AIF-forvalteren
og treffe de tiltak som er hensiktsmessige ut
fra omstendighetene. I en situasjon der
depotmottakeren for eksempel anser at det
eneste hensiktsmessige tiltak er å avhende
de finansielle instrumentene, bør depotmot
takeren behørig underrette AIF-forvalteren
om dette, som deretter må instruere depot
mottakeren skriftlig om denne skal fortsette
å oppbevare de finansielle instrumentene
eller avhende dem. AIF-ets investorer bør
uten unødig opphold underrettes om enhver
instruks til depotmottakeren om å fortsette å
oppbevare aktivaene. AIF-forvalteren eller
AIF-et bør ta behørig hensyn til depotmot
takerens anbefalinger. Dersom depotmot
takeren fortsatt er bekymret for at standar
den på det finansielle instrumentets vern
ikke er tilstrekkelig til tross for gjentatte
advarsler, bør den overveie ytterligere

mulige tiltak alt etter omstendighetene, for
eksempel heve avtalen, forutsatt at AIF-et får
en frist til å finne en annen depotmottaker i
samsvar med nasjonal lovgivning.
120) For å sikre samme standard for vern av inves
torer bør de samme vurderinger også gjelde
for den person som depotmottakeren ved
avtale har overført sitt ansvar til. For å kunne
fraskrive seg ansvar i henhold til artikkel 21
nr. 12 i direktiv 2011/61/EU bør denne per
son godtgjøre at den kumulativt oppfyller de
samme vilkår.
121) En depotmottaker kan under visse
omstendigheter fraskrive seg ansvar for tap
av finansielle instrumenter som oppbevares i
depot av en tredjemann som oppbevaringen i
depot er utkontraktert til. For at ansvarsfra
skrivelse skal være tillatt, må det finnes en
objektiv grunn til å avtale slik ansvarsfraskri
velse som godtas av både depotmottakeren
og AIF-et eller AIF-forvalterens på AIF-ets
vegne. For hver ansvarsfraskrivelse bør det
fastsettes en objektiv grunn som tar hensyn
til de konkrete omstendigheter for hver
utkontraktering av oppbevaringen i depot.
122) Ved vurderingen av en objektiv grunn bør
det være en god balanse mellom behovet for
å sikre at den avtalefestede ansvarsfraskrivel
sen faktisk kan påberopes, og behovet for å
ha tilstrekkelige beskyttelsestiltak på plass
for å unngå at depotmottakeren misbruker
den avtalefestede ansvarsfraskrivelsen. Den
avtalefestede ansvarsfraskrivelsen bør ikke
under noen omstendigheter brukes for å
omgå kravene om depotmottakerens ansvar i
henhold til direktiv 2011/61/EU. Depotmot
takeren bør godtgjøre at den på grunn av
særskilte omstendigheter var tvunget til å
utkontraktere oppbevaringen i depot til en
tredjemann. Inngåelse av en avtale om
ansvarsfraskrivelse bør alltid best tjene AIFet eller AIF-forvalteren på AIF-ets vegne.
Eksempler på scenarier bør beskrive de
situasjoner der en depotmottaker kan anses
ikke å ha andre alternativer enn å utkontrak
tere oppbevaringen i depot til en tredjemann.
123) For å kunne føre tilsyn med AIF-forvaltere og
risikoene knyttet til dem på en effektiv og
ensartet måte, er det viktig at vedkommende
myndigheter får relevante og tilstrekkelige
opplysninger. Ettersom AIF-forvalternes
virksomhet også kan ha virkninger over
grensene og på finansmarkedene, bør ved
kommende myndigheter også overvåke AIF
forvalterne og AIF-ene nøye for å kunne
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treffe hensiktsmessige tiltak for å unngå opp
bygging av systemrisiko. Den økte åpenhe
ten og ensartetheten som følger av bestem
melsene om rapportering og offentliggjøring
av relevante opplysninger som angitt i gjen
nomføringsbestemmelsene, bør gjøre det
mulig for vedkommende myndigheter å opp
dage og reagere på risikoer på finansmarke
dene.
124) Det er avgjørende at investorene får de nød
vendige minsteopplysninger om AIF-forval
tere og AIF-er og deres struktur for å kunne
treffe riktig investeringsbeslutning ut fra
deres behov og risikovillighet. Opplysnin
gene bør være klare, pålitelige, lette å forstå
og legges oversiktlig fram, og nytten av opp
lysningene vil øke dersom de er sammenlign
bare slik at AIF-forvaltere eller AIF-er kan
sammenlignes med hverandre eller over tid.
Før opplysningene legges fram, bør en AIF
forvalter ikke utøve virksomhet som kan
være til skade for investorenes objektive for
ståelse og praktiske anvendelse av opplysnin
gene, for eksempel ved å pynte på resultatet.
125) Det er nødvendig å etablere en ramme som
fastsetter en minstestandard for kravene til
årsrapporter, herunder de viktigste elemen
tene og en ikke-uttømmende liste over pos
ter. Vesentlige endringer i opplysningene
nevnt i artikkel 22 nr. 2 bokstav d) i direktiv
2011/61/EU bør beskrives i regnskapsdelen
av årsrapporten. I tillegg til den ikke-uttøm
mende listen over underliggende poster kan
ytterligere poster, avsnitt og delsummer tas
med dersom disse postene vil bidra til forstå
elsen av AIF-ets samlede finansielle stilling
eller resultater. Poster av en annen art eller
med en annen funksjon kan framlegges sam
let dersom de ikke er vesentlige hver for seg.
Disse postene kan slås sammen under kate
gorien «andre» som «andre aktiva» eller
«andre passiva». Poster som overhodet ikke
er relevante for et bestemt AFI, trenger ikke
tas med. Uavhengig av hvilken regnskaps
standard som følges i samsvar med direktiv
2011/61/EU, bør alle aktiva verdsettes minst
en gang i året. Balansen eller oversikten over
aktiva og passiva i henhold til direktiv 2011/
61/EU bør blant annet inneholde kontanter
og kontantekvivalenter. Ved beregning av et
AIFs eksponering bør kontantekvivalenter
følgelig betraktes som svært likvide investe
ringer.
126) Når det gjelder innholdet i og formatet for
virksomhetsberetningen for regnskapsåret

som skal inngå i årsrapporten i henhold til
direktiv 2011/61/EU, bør beretningen inne
holde en rettvisende og balansert redegjø
relse for AIF-ets virksomhet, med en beskri
velse av de største risikoene og de største
usikkerhetsfaktorene med hensyn til investe
ringer og økonomi som AIF-et står overfor.
Dette bør ikke medføre offentliggjøring av
fortrolig informasjon om AIF-et som kan
være til skade for AIF-et og dets investorer.
Dersom offentliggjøringen av visse fortrolige
opplysninger skulle få slik virkning, kan
disse grupperes på et nivå der de ikke vil
kunne forårsake skade; for eksempel trenger
ikke resultater eller statistikker for et
bestemt porteføljeselskap eller en bestemt
investering tas med dersom det kan inne
bære offentliggjøring av fortrolig informasjon
om AIF-et. Disse opplysningene bør inngå i
årsberetningen dersom den normalt legges
fram sammen med finansregnskapet.
127) Når det gjelder innholdet i og formatet for de
opplysninger om godtgjøring som offentlig
gjøres på AIF-forvalter-nivå, bør det gis nær
mere opplysninger om fordelingen av eller
en spesifikasjon av den samlede godtgjøring i
den utstrekning det er relevant for det aktu
elle AIF-et. Dette kan oppnås gjennom offent
liggjøring av AIF-forvalterens samlede godt
gjøring fordelt på faste og variable bestand
deler, en erklæring om at opplysningene gjel
der AIF-forvalteren sett under ett og ikke det
enkelte AIF, antallet AIF-er og UCITS-fond
som forvaltes av AIF-forvalteren, og de sam
lede aktiva som forvaltes av nevnte AIF-er og
UCITS-fond, med en oversikt over godtgjø
ringspolitikken og opplysninger om hvor
investorene kan henvende seg for å få tilgang
til AIF-forvalterens fullstendige godtgjørings
politikk. Ytterligere opplysninger kan legges
fram ved offentliggjøring av den samlede
variable godtgjøring som finansieres av AIFet gjennom betaling av resultatavhengige
gebyrer og/eller resultatavhengige vederlag.
I tillegg til å offentliggjøre opplysninger om
godtgjøringen kan det være hensiktsmessig
for AIF-forvaltere å legge fram opplysninger
om finansielle og ikke-finansielle kriterier for
godtgjøringspolitikk og -praksis for relevante
personalkategorier slik at investorene kan
vurdere de stimuleringstiltak som er iverk
satt.
128) Dersom AIF-et utsteder andeler, bør eventu
elle overføringer av aktiva til sidelommer
beregnes på overføringstidspunkt på grunn
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lag av antallet andeler som berøres av overfø
ringen, multiplisert med prisen per andel.
Det bør under alle omstendigheter gjøres
klart rede for verdsettingsgrunnlaget, herunder datoen for når verdsettingen ble utført.
129) For å styre likviditeten bør AIF-forvalterne
kunne inngå låneavtaler på vegne av AIF-er
som de forvalter. Slike avtaler kan være kort
siktige eller mer permanente. I sistnevnte til
felle er det mer sannsynlig at en slik avtale vil
være en særlig ordning for forvaltning av illi
kvide aktivaer.
130) I tråd med differensieringsprinsippet og med
tanke på de mange ulike typene AIF-er bør
kravet om opplysninger til investorer som
stilles til et AIF, variere etter typen AIF og
avhenge av andre faktorer, som investerings
strategi og porteføljesammensetning.
131) I henhold til direktiv 2011/61/EU skal AIF
forvalterne regelmessig framlegge bestemte
opplysninger for vedkommende myndighet i
sin hjemstat for hvert AIF etablert i Unionen
som de forvalter, og for hvert av de AIF-er de
markedsfører i Unionen. Det er derfor viktig
å angi nærmere hvilke opplysninger som
skal gis, og hvor ofte rapporteringen skal
skje, som avhenger av verdien av de forval
tede aktiva som utgjør porteføljene i de AIF
er som en gitt AIF-forvalter forvalter. Det bør
utarbeides standardmaler for rapportering
som AIF-forvalterne bør fylle ut for de AIF-er
de forvalter. Dersom en enhet som er god
kjent som AIF-forvalter, markedsfører AIF-er
som forvaltes av andre AIF-forvaltere, opp
trer den ikke som forvalter av disse AIF-er
men som mellommann, som ethvert annet
verdipapirforetak som omfattes av direktiv
2004/39/EF. Den bør derfor ikke ha plikt til
å rapportere for disse AIF-er, da dette ville
medføre dobbeltrapportering eller mange
dobbel rapportering. Rapporteringskravet
bør ikke desto mindre gjelde for AIF-forval
tere som er etablert i en tredjestat, og som
forvalter AIF-er som markedsføres i Unio
nen.
132) Den terskel som er fastsatt i denne forord
ning, utløser bare rapporteringskrav i henhold til artikkel 24 nr. 4 i direktiv 2011/61/
EU. Et AIF med en gjeldsgrad beregnet i
samsvar med forpliktelsesmetoden på min
dre enn tre ganger dets netto andelsverdi, vil
ikke anses å benytte finansiell giring i vesent
lig grad. Vedkommende myndigheter kan
likevel anmode om ytterligere opplysninger
dersom dette er nødvendig for effektiv over

våking av systemrisiko. Rapporteringsterske
len sikrer også at opplysninger om hvordan
systemrisiko bygger seg opp, samles inn på
en ensartet måte i hele Unionen og gir AIF
forvalteren sikkerhet.
133) En vedkommende myndighets tilsynsmyndig
het i henhold til artikkel 25 nr. 3 i direktiv
2011/61/EU utøves innenfor rammen av den
nye tilsynsordningen og inngår i vedkom
mende myndigheters og de europeiske til
synsmyndigheters løpende tilsynsprosesser
og systemrisikovurdering med hensyn til AIF
forvaltere, for å sikre det finansielle systemets
stabilitet og integritet. Vedkommende
myndigheter bør utnytte opplysningene de
mottar på en hensiktsmessig måte og bør
sette grenser for den finansielle giring som en
AIF-forvalter kan benytte i forvaltningen av
AIF-et, eller andre restriksjoner på forvaltnin
gen av fond, dersom de finner dette nødven
dig for å sikre det finansielle systemets stabili
tet og integritet. Vurderingen av systemrisiko
vil sannsynligvis variere med markedsforhol
dene, slik at enhver AIF-forvalter har potensial
til å bli systemrelevant for de AIF-er den for
valter. Derfor er det et grunnleggende krav at
vedkommende myndigheter skal ha alle opp
lysninger som er nødvendige for å kunne
foreta en forsvarlig vurdering av situasjonen
og unngå oppbygging av systemrisiko. Ved
kommende myndigheter bør så foreta en
grundig vurdering av opplysningene og treffe
hensiktsmessige tiltak.
134) For å tillate AIF-forvaltere etablert i Unionen
å forvalte og markedsføre AIF-er etablert i en
tredjestat, og AIF-forvaltere etablert i en
tredjestat å forvalte og markedsføre AIF-er i
Unionen, kreves det i samsvar med direktiv
2011/61/EU at hensiktsmessige samarbeids
ordninger innføres med de berørte tilsyns
myndigheter i den tredjestat der AIF-et og/
eller AIF-forvalteren er etablert. Slike samar
beidsordninger skal minst sikre effektiv
utveksling av opplysninger som gjør det
mulig for Unionens vedkommende myndig
heter å utføre sine oppgaver i samsvar med
direktiv 2011/61/EU.
135) Samarbeidsordningene bør gjøre det mulig
for vedkommende myndigheter å utføre sine
tilsyns- og håndhevingsoppgaver overfor
enheter i tredjestater. Samarbeidsordnin
gene bør derfor fastsette en klar, konkret
ramme for tilgang til opplysninger, utførelse
av inspeksjoner på stedet og for den bistand
myndighetene i tredjestaten skal yte. Samar
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beidsordningene bør sikre at mottatte opp
lysninger kan deles med andre vedkom
mende myndigheter som berøres, samt med
ESMA og ESRB.
136) For å gjøre det mulig for vedkommende
myndigheter, AIF-forvaltere og depotmot
takere å tilpasse seg de nye kravene i denne
forordning slik at de kan anvendes på en
effektiv og formålstjenlig måte, bør ikraft
tredelsesdato for denne forordning være den
samme som datoen for innarbeiding av direk
tiv 2011/61/EU –
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Kapittel I

5) «særlig ordning» en ordning som er en direkte
følge av at aktivaene i et AIF er illikvide, som
har innvirkning på investorenes særlige inn
løsningsrettigheter når det gjelder en type
aksjer eller andeler i AIF-et, og som er en
skreddersydd ordning eller en ordning som
skiller seg fra investorenes alminnelige innløs
ningsrettigheter.
Kapittel II
Alminnelige bestemmelser
Avsnitt 1
Beregning av forvaltede aktiva
(artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU)

Definisjoner

Artikkel 2

Artikkel 1

Beregning av samlet verdi av forvaltede aktiva

Definisjoner

1. For å kunne omfattes av unntaket i artikkel 3 nr.
2 i direktiv 2011/61/EU skal en AIF-forvalter
a) angi alle AIF-er som den er utpekt til
ekstern forvalter for, eller de AIF-er som
den er AIF-forvalter for, dersom AIF-ets
juridiske form tillater intern forvaltning, i
samsvar med artikkel 5 i direktiv 2011/61/
EU,
b) angi porteføljen av aktiva for hvert forvaltet
AIF og fastsette i samsvar med verdset
tingsreglene fastsatt i lovgivningen i den
stat der AIF-et er etablert og/eller i AIF-ets
regler eller stiftelsesdokumenter, den til
svarende verdi av de forvaltede aktiva, herunder alle aktiva som er anskaffet ved hjelp
av finansiell giring,
c) slå sammen verdiene fastsatt for de forval
tede aktiva for alle forvaltede AIF-er og
sammenligne den samlede verdi av de for
valtede aktiva med den relevante terskel i
henhold til artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2011/
61/EU.
2. Ved anvendelse av nr. 1 skal de foretak for kol
lektiv investering i omsettelige verdipapirer
(investeringsforetak) som AIF-forvalteren opp
trer som utpekt forvaltningsselskap for i henhold til direktiv 2009/65/EF, ikke tas med i
beregningen.
Ved anvendelse av nr. 1 skal AIF-er som for
valtes av den AIF-forvalter som AIF-forvalteren
har utkontraktert funksjoner til i samsvar med
artikkel 20 i direktiv 2011/61/EU, tas med i
beregningen. AIF-er som AIF-forvalteren for
valter etter utkontraktering, skal imidlertid
ikke tas med i beregningen.

I denne forordning får følgende definisjoner
anvendelse i tillegg til definisjonene fastsatt i
artikkel 2 i direktiv 201161/EU:
1) «tilsagn om kapitalinnskudd» en investors
avtalefestede tilsagn om å stille et avtalt inves
teringsbeløp til rådighet for det alternative
investeringsfondet (AIF) på anmodning fra
AIF-forvalteren,
2) «berørt person» i forbindelse med en AIF-for
valter, enten:
a) et styremedlem, en partner eller tilsva
rende, eller en leder for AIF-forvalteren,
b) en ansatt hos AIF-forvalteren eller enhver
annen fysisk person som stiller sine tjenes
ter til rådighet for AIF-forvalteren og under
dennes kontroll, og som er involvert i AIF
forvalterens yting av tjenester i forbindelse
med kollektiv porteføljeforvaltning,
c) en fysisk eller juridisk person som er
direkte involvert i ytingen av tjenester til
AIF-forvalteren i henhold til en avtale om
utkontraktering til tredjemann i forbindelse
med AIF-forvalterens kollektive portefølje
forvaltning,
3) «øverste ledelse» den eller de personer som
faktisk leder AIF-forvalterens virksomhet i
samsvar med artikkel 8 nr. 1 bokstav c) i direk
tiv 2011/61/EU, samt eventuelt medlemmet
eller medlemmene av styringsorganet,
4) «styringsorgan» det organ som har den over
ordnede beslutningsmyndighet hos en AIF
forvalter, herunder tilsyns- og ledelsesfunksjo
nene, eller bare ledelsesfunksjonen dersom
disse to funksjoner er atskilt,
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3. Ved beregning av samlet verdi av forvaltede
aktiva skal hver posisjon i derivater, herunder
eventuelt derivater som er innebygd i omsette
lige verdipapirer, konverteres til sin tilsva
rende posisjon i derivatets underliggende
aktiva ved hjelp av konverteringsmetodene
fastsatt i artikkel 10. Deretter anvendes abso
lutt verdi for den tilsvarende posisjon for å
beregne den samlede verdi av de forvaltede
aktiva.
4. Dersom et AIF investerer i andre AIF-er som
forvaltes av samme eksternt utpekte AIF-for
valter, kan investeringen utelates ved bereg
ning av AIF-forvalterens forvaltede aktiva.
5. Dersom en avdeling i et internt eller eksternt
forvaltet AIF investerer i en annen avdeling i
samme AIF, kan denne investeringen utelates
ved beregning av AIF-forvalterens forvaltede
aktiva.
6. Den samlede verdi av de forvaltede aktiva
skal beregnes i samsvar med nr. 1–4 minst
én gang i året og ved bruk av senest tilgjen
gelige aktivaverdier. Den senest tilgjengelige
aktivaverdi for det enkelte AIF skal fastsettes
i løpet av de tolv månedene før datoen for
beregning av terskelen i samsvar med dette
nummers første punktum. AIF-forvalteren
skal fastsette en dato for beregning av ter
skelen og anvende den konsekvent. Enhver
senere endring av valgt dato skal begrunnes
overfor vedkommende myndighet. Ved valg
av dato for beregning av terskelen skal AIF
forvalteren ta hensyn til tidspunktet for og
hyppigheten av verdsettingen av de forval
tede aktiva.
Artikkel 3
Løpende overvåking av forvaltede aktiva
AIF-for valteren skal innføre, gjennomføre og
anvende framgangsmåter med sikte på løpende
over våking av den samlede verdi av de for val
tede aktiva. Overvåkingen skal gi en ajourført
oversikt over de for valtede aktiva og ta hensyn
til tegnings- og innløsningsvirksomhet eller
eventuelt innkalling av kapital, utdeling av kapi
tal og verdien av de aktiva det enkelte AIF har
investert i.
Ved vurderingen av om det er nødvendig med
hyppigere beregninger av den samlede verdi av
de forvaltede aktiva, skal det tas hensyn til hvor
nær den samlede verdi av de forvaltede aktiva lig
ger terskelen fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv
2011/61/EU, og til forventet tegnings- og innløs
ningsvirksomhet.

Artikkel 4
Sporadisk overskridelse av terskelen
1. AIF-forvalteren skal vurdere situasjoner der
den samlede verdi av de forvaltede aktiva over
skrider den relevante terskelen for å fastslå
om de er av forbigående art eller ikke.
2. Dersom den samlede verdi av de forvaltede
aktiva overskrider den relevante terskelen, og
AIF-forvalteren anser at situasjonen ikke er av
forbigående art, skal AIF-forvalteren omgå
ende underrette vedkommende myndighet og
angi at situasjonen ikke anses å være av forbi
gående art, og innen 30 kalenderdager søke
om godkjenning i henhold til artikkel 7 i direk
tiv 2011/61/EU.
3. Dersom den samlede verdi av de forvaltede
aktiva overskrider den relevante terskelen, og
AIF-forvalteren anser at situasjonen er av forbi
gående art, skal AIF-forvalteren omgående
underrette vedkommende myndighet og angi
at situasjonen anses å være av forbigående art.
Meldingen skal inneholde opplysninger som
underbygger AIF-forvalterens vurdering om at
situasjonen er av forbigående art, herunder en
beskrivelse av situasjonen og en redegjørelse
for årsakene til at den anses som forbigående.
4. En situasjon skal ikke anses å være av forbigå
ende art dersom den forventes å vedvare i mer
enn tre måneder.
5. Tre måneder etter den dato da den samlede
verdi av de forvaltede aktiva overskred den
relevante terskel, skal AIF-forvalteren på nytt
beregne den samlede verdi av de forvaltede
aktiva for å vise at den ligger under den rele
vante terskelen, eller godtgjøre overfor ved
kommende myndighet at situasjonen som
førte til at verdien av de forvaltede aktiva over
skred terskelen, er blitt løst, og at det derfor
ikke er nødvendig for AIF-forvalteren å søke
om godkjenning.
Artikkel 5
Opplysninger som skal legges fram ved
registrering
1. Som en del av kravet i artikkel 3 nr. 3 bokstav
b) i direktiv 2011/61/EU skal AIF-forvalterne
underrette vedkommende myndigheter om
den samlede verdi av de forvaltede aktiva
beregnet i samsvar med framgangsmåten fast
satt i artikkel 2.
2. Som en del av kravet i artikkel 3 nr. 3 bokstav
c) i direktiv 2011/61/EU skal AIF-forvalterne
for hvert AIF legge fram tilbudsdokumentet
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eller et relevant utdrag av tilbudsdokumentet
eller en generell beskrivelse av investerings
strategien. Det relevante utdraget av tilbuds
dokumentet og beskrivelsen av investerings
strategien skal inneholde minst følgende opp
lysninger:
a) de viktigste kategoriene av aktiva som AIFet kan investere i,
b) eventuelle industrielle, geografiske eller
andre markedsmessige sektorer eller sær
lige aktivaklasser som investeringsstrate
gien fokuserer på,
c) en beskrivelse av AIF-ets politikk for innlån
eller finansiell giring.
3. Opplysningene som skal legges fram av AIF
forvalteren i henhold til artikkel 3 nr. 3 bokstav
d) i direktiv 2011/61/EU, er angitt i artikkel
110 nr. 1 i denne forordning. De skal legges
fram i samsvar med standardmalen for rappor
tering fastsatt i vedlegg IV.
4. Vedkommende myndigheter i Unionen skal
oversende opplysningene innsamlet i samsvar
med artikkel 3 nr. 3 bokstav d) i direktiv 2011/
61/EU, til Den europeiske verdipapir- og mar
kedstilsynsmyndighet (ESMA) og Det euro
peiske råd for systemrisiko (ESRB) dersom
dette er nødvendig for at disse skal kunne
utføre sine oppgaver.
5. Opplysningene som kreves for registrerings
formål, skal ajourføres og legges fram én gang
i året. Av hensyn til utøvelsen av deres myn
dighet i henhold til artikkel 46 i direktiv 2011/
61/EU, kan vedkommende myndigheter kreve
at AIF-forvalteren legger fram opplysningene
nevnt i artikkel 3 i direktiv 2011/61/EU hyppi
gere.
Avsnitt 2
Beregning av finansiell giring
(artikkel 4 nr. 3 i direktiv 2011/61/EU)
Artikkel 6
Alminnelige bestemmelser om beregning av
finansiell giring
1. Den finansielle giring for et AIF skal uttrykkes
som forholdet mellom AIF-ets eksponering og
dets netto andelsverdi.
2. AIF-forvalterne skal beregne de forvaltede
AIF-enes eksponering etter bruttometoden
som fastsatt i artikkel 7 og forpliktelsesmeto
den som fastsatt i artikkel 8.
På bakgrunn av markedsutviklingen skal
Kommisjonen senest 21. juli 2015 gjennomgå

beregningsmetodene nevnt i første ledd for å
bestemme om disse metodene er tilstrekkelige
og hensiktsmessige for alle typer AIF-er, eller
om det bør utarbeides en ytterligere, valgfri
metode for beregning av finansiell giring.
3. Eksponering knyttet til finansielle eller juri
diske strukturer som involverer tredjemenn
som kontrolleres av det berørte AIF-et, skal tas
med i beregningen av eksponering dersom
disse strukturene er etablert spesifikt for
direkte eller indirekte å øke AIF-ets ekspone
ring. For AIF-er hvis grunnleggende investe
ringsretningslinjer er å oppnå kontroll over
unoterte selskaper eller utstedere, skal AIF
forvalteren ved beregning av finansiell giring
ikke ta med noen eksponering som bare gjel
der disse unoterte selskapene og utstederne,
forutsatt at AIF-et eller AIF-forvalteren på AIF
ets vegne ikke må bære eventuelle tap utover
sin investering i det respektive selskap eller
utsteder.
4. AIF-forvalterne skal utelukke låneavtaler som
er inngått, dersom disse er av midlertidig art
og i sin helhet er dekket av avtalefestede til
sagn om kapitalinnskudd fra investorer i AIFet.
5. En AIF-forvalter skal ha hensiktsmessig doku
menterte framgangsmåter for å beregne
eksponering for hvert enkelt AIF som den for
valter, i samsvar med bruttometoden og for
pliktelsesmetoden. Beregningen skal anven
des konsekvent over tid.
Artikkel 7
Bruttometoden for beregning av et AIFs
eksponering
Et AIFs eksponering beregnet i samsvar med
bruttometoden skal være summen av de absolutte
verdier av alle posisjoner verdsatt i samsvar med
artikkel 19 i direktiv 2011/61/EU og alle dele
gerte rettsakter vedtatt i henhold til nevnte direk
tiv.
Ved beregningen av et AIFs eksponering i
samsvar med bruttometoden skal AIF-forvalteren
a) utelate verdien av eventuelle kontanter og kon
tantekvivalenter, som er svært likvide investe
ringer i AIF-ets basisvaluta som enkelt kan
konverteres til et kjent kontantbeløp, og hvis
verdi løper ubetydelig risiko for å endres og
som gir en avkastning som ikke overstiger
avkastningen på en tremåneders statsobliga
sjon av god kvalitet,
b) konvertere derivater til tilsvarende posisjoner i
det underliggende aktiva ved bruk av konver
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teringsmetoden fastsatt i artikkel 10 og meto
dene fastsatt i vedlegg I nr. 4–9 og nr. 14,
c) utelate kontantlån som forblir i kontanter eller
kontantekvivalenter som nevnt i bokstav a),
dersom beløpene som skal betales, er kjent,
d) ta med eksponering som skyldes reinvestering
av kontantlån, uttrykt som det høyeste av den
realiserte investeringens markedsverdi og det
samlede omfang av lånte kontanter som nevnt
i vedlegg I nr. 1 og 2,
e) ta med posisjoner i gjenkjøpsavtaler eller
omvendte gjenkjøpsavtaler og utlån og innlån
av verdipapirer samt andre avtaler i samsvar
med vedlegg I nr. 3 og nr. 10–13.

4.

Artikkel 8
Forpliktelsesmetoden for beregning av et AIFs
eksponering
1. Et AIFs eksponering beregnet i samsvar med
forpliktelsesmetoden skal være summen av de
absolutte verdier av alle posisjoner verdsatt i
samsvar med artikkel 19 i direktiv 2011/61/
EU og de tilsvarende delegerte rettsakter, med
forbehold for kriteriene fastsatt i nr. 2–9.
2. Ved beregning av et AIFs eksponering i sam
svar med forpliktelsesmetoden skal AIF-forval
teren
a) konvertere hver derivatposisjon til en til
svarende posisjon i derivatets underlig
gende aktiva ved bruk av konverterings
metodene fastsatt i artikkel 10 og vedlegg II
nr. 4–9 og nr. 14,
b) anvende avregnings- og sikringsordninger,
c) beregne eksponeringen som framkommer
gjennom reinvestering av lån der slike rein
vesteringer øker AIF-ets eksponering som
fastsatt i vedlegg I nr. 1 og 2,
d) ta andre avtaler med i beregningen i sam
svar med vedlegg I nr. 3 og nr. 10–13.
3. Ved beregning av et AIFs eksponering i henhold til forpliktelsesmetoden
a) skal avregningsordningene omfatte kombi
nasjoner av handler med derivater eller ver
dipapirposisjoner som gjelder samme
underliggende aktiva, uavhengig av – når
det gjelder derivater – derivatenes forfalls
tidspunkt, dersom handelen med derivater
eller verdipapirposisjoner inngås med det
eneste formål å fjerne risikoene forbundet
med posisjoner som tas gjennom andre
derivater eller verdipapirposisjoner,
b) skal sikringsordningene omfatte kombina
sjoner av handler med derivater eller verdi
papirposisjoner som ikke nødvendigvis

5.

6.

7.

gjelder samme underliggende aktiva, der
som handelen med derivater eller verdi
papirposisjoner inngås med det eneste for
mål å oppveie risikoene forbundet med
posisjoner som tas gjennom andre deriva
ter eller verdipapirposisjoner.
Som unntak fra nr. 2 skal et derivat ikke kon
verteres til en tilsvarende posisjon i det under
liggende aktiva dersom det har samtlige av føl
gende egenskaper:
a) det bytter resultatene for de finansielle
aktiva i AIF-ets portefølje med resultatene
for andre finansielle referanseaktiva,
b) det oppveier fullstendig risikoene ved de
byttede aktivaene i AIF-ets portefølje slik at
AIF-ets resultater ikke avhenger av resul
tatene for de byttede aktiva,
c) det omfatter verken ytterligere valgfrie ele
menter eller klausuler om finansiell giring
eller annen tilleggsrisiko sammenlignet
med en direkte eierandel i de finansielle
referanseaktiva.
Som unntak fra nr. 2 skal et derivat ikke kon
verteres til en tilsvarende posisjon i det under
liggende aktiva ved beregning av eksponering
i henhold til forpliktelsesmetoden dersom det
oppfyller følgende to vilkår:
a) AIF-ets kombinerte besittelse av et derivat
som gjelder et finansielt aktiva og kontanter
som er investert i kontantekvivalenter som
angitt i artikkel 7 bokstav a), tilsvarer besit
telse av en lang posisjon i det aktuelle finan
sielle aktiva,
b) derivatet skal ikke generere ytterligere økt
eksponering, finansiell giring eller risiko.
Sikringsordninger skal tas i betraktning ved
beregning av et AIFs eksponering bare der
som de oppfyller alle følgende vilkår:
a) de berørte posisjonene i sikringsforholdet
har ikke som mål å generere noen avkast
ning, og de allmenne og spesifikke risiko
ene oppveies,
b) markedsrisikoen for AIF-et blir påviselig
redusert,
c) risikoene knyttet til derivater, både gene
relle og spesifikke, oppveies,
d) sikringsordningene gjelder samme aktiva
klasse,
e) de er effektive i en spent situasjon på mar
kedet.
Med forbehold for nr. 6 skal derivater ikke tas
med i beregningen dersom de anvendes for
valutasikringsformål og ikke medfører ytter
ligere økt eksponering, finansiell giring eller
risiko.
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8. En AIF-forvalter skal avregne posisjoner i føl
gende tilfeller:
a) mellom derivater, dersom de viser til
samme underliggende aktiva, selv om de
har ulikt forfallstidspunkt,
b) mellom et derivat hvis underliggende
aktiva er et omsettelig verdipapir, et penge
markedsinstrument eller enheter av et fore
tak for kollektiv investering som nevnt i nr.
1-3 i avsnitt C i vedlegg I til 2004/39/EF, og
samme tilsvarende underliggende aktiva.
9. AIF-forvaltere som forvalter AIF-er som i sam
svar med sine grunnleggende investerings
retningslinjer i hovedsak investerer i rente
sikringsderivater, skal benytte bestemte regler
for avregning av durasjon for å ta hensyn til
korrelasjonen mellom rentekurvens forfalls
kategorier som angitt i artikkel 11.
Artikkel 9
Metoder for å øke et AIFs eksponering
Ved beregning av eksponering skal AIF-forval
terne anvende metodene fastsatt i vedlegg I for de
situasjoner som er nevnt der.
Artikkel 10
Konverteringsmetoder for derivater
AIF-forvalterne skal anvende konverteringsmeto
dene fastsatt i vedlegg II for de derivater som er
nevnt der.
Artikkel 11
Regler for avregning av durasjon
1. AIF-forvaltere skal anvende regler for avreg
ning av durasjon ved beregning av AIF-ers
eksponering i samsvar med artikkel 8 nr. 9.
2. Reglene for avregning av durasjon skal ikke
brukes dersom de kan gi et feilaktig bilde av
AIF-ets risikoprofil. AIF-forvaltere som benyt
ter disse avregningsreglene, kan ikke inklu
dere andre risikokilder som for eksempel vola
tilitet i sin rentestrategi. Disse avregnings
reglene skal derfor ikke anvendes i forbin
delse med strategier for rentearbitrasje.
3. Bruk av reglene for avregning av durasjon skal
ikke medføre et uberettiget nivå av finansiell
giring gjennom investering i kortsiktige posi
sjoner. Kortsiktige rentesikringsderivater skal
ikke være hovedkilden til resultatet for et AIF
med mellomlang durasjon som anvender
regler for avregning av durasjon.

4. Rentesikringsderivater skal konverteres til til
svarende underliggende aktivaposisjon og
avregnes i samsvar med vedlegg III.
5. Et AIF som benytter reglene for avregning av
durasjon kan fortsatt benytte sikringsordnin
gen. Reglene for avregning av durasjon kan
bare anvendes i forbindelse med rente
sikringsderivater som ikke inngår i sikrings
ordninger.
Avsnitt 3
Tilleggskapital og yrkesansvarsforsikring
(artikkel 9 nr. 7 og artikkel 15 i direktiv 2011/61/
EU)
Artikkel 12
Risiko knyttet til yrkesansvar
1. Risiko knyttet til yrkesansvar som skal dekkes
i henhold til artikkel 9 nr. 7 i direktiv 2011/61/
EU, skal være risiko for tap eller skade som
forårsakes av en berørt person som i utøvelsen
av virksomhet som AIF-forvalteren har det juri
diske ansvar for, har handlet uaktsomt.
2. Risiko knyttet til yrkesansvar som fastsatt i nr.
1, skal omfatte men ikke være begrenset til,
risiko for
a) tap av dokumenter som bekrefter eien
domsretten til AIF-ets aktiva,
b) uriktige opplysninger eller villedende
erklæringer til AIF-et eller dets investorer,
c) handlinger, feil eller unnlatelser som med
fører manglende overholdelse av
i) juridiske og forskriftsmessige forpliktel
ser,
ii) plikt til å utvise sakkyndighet og omhu i
forhold til AIF-et og dets investorer,
iii) forvaltningsmessige forpliktelser,
iv) taushetsplikt,
v) AIF-ets regler eller stiftelsesdokumen
ter,
vi) AIF-ets vilkår for utpeking av AIF-forval
ter,
d) manglende overholdelse av krav om å inn
føre, gjennomføre og opprettholde hen
siktsmessige framgangsmåter for å fore
bygge uærlige, svikaktige og ondsinnede
handlinger,
e) feilaktig utførte vurderinger av aktiva eller
beregning av prisen på aksjer/andeler,
f) tap som skyldes avbrudd i forretningsvirk
somheten, systemsvikt, mangelfull transak
sjonsbehandling eller prosesstyring.
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3. Risiko knyttet til yrkesansvar skal til enhver
tid være dekket enten ved hensiktsmessig til
leggskapital fastsatt i samsvar med artikkel 14
eller ved hensiktsmessig dekning gjennom
yrkesansvarsforsikring fastsatt i samsvar med
artikkel 15.
Artikkel 13
Kvalitative krav vedrørende risiko knyttet til
yrkesansvar
1. En AIF-forvalter skal innføre effektive interne
retningslinjer og framgangsmåter for håndte
ring av operasjonell risiko for på en egnet
måte å kunne påvise, måle, håndtere og over
våke operasjonell risiko, herunder risiko
knyttet til det yrkesansvar som AIF-forvalte
ren er eller med rimelighet kan forventes å bli
eksponert for. Oppgaver som innbefatter
håndtering av operasjonell risiko, skal utføres
uavhengig som en del av risikohåndterings
strategien.
2. En AIF-forvalter skal bygge opp en historisk
tapsdatabase der alle feil, tap og skader skal
registreres. Enhver risiko knyttet til yrkesan
svar som nevnt i artikkel 12 nr. 2, som inntrer,
skal registreres i denne databasen, som imid
lertid ikke er begrenset til dette.
3. Innenfor risikohåndteringsrammen skal AIF
forvalteren gjøre bruk av sine interne histo
riske tapsdata samt om relevant, av scenarioa
nalyser og faktorer som gjenspeiler forret
ningsmiljøet og interne kontrollsystemer.
4. Eksponering mot operasjonell risiko og tap
skal overvåkes løpende og være gjenstand for
regelmessig intern rapportering.
5. En AIF-forvalters retningslinjer og fram
gangsmåter for håndtering av operasjonell
risiko skal være godt dokumentert. En AIF
forvalter skal ha innført ordninger for å sikre
at dens retningslinjer for håndtering av opera
sjonell risiko overholdes, og effektive tiltak
for å håndtere avvik fra retningslinjene. En
AIF-forvalter skal ha innført framgangsmåter
for å treffe hensiktsmessige korrigerende til
tak.
6. Retningslinjene og framgangsmåtene for
håndtering av operasjonell risiko og måle
systemene skal revideres regelmessig, minst
én gang i året.
7. En AIF-forvalter skal ha finansielle ressurser
som er tilpasset dens risikoprofil.

Artikkel 14
Tilleggskapital
1. Denne artikkel får anvendelse på AIF-forval
tere som velger å dekke risiko knyttet til yrke
sansvar gjennom tilleggskapital.
2. For å dekke ansvarsrisiko som skyldes yrkes
messig uaktsomhet, skal AIF-forvalteren ha en
tilleggskapital som minst tilsvarer 0,01 % av
verdien av de forvaltede AIF-porteføljer.
Verdien av forvaltede AIF-porteføljer skal
være summen av den absolutte verdi av samt
lige aktiva i alle AIF-er som AIF-forvalteren for
valter, herunder aktiva som er anskaffet ved
bruk av finansiell giring, der derivater verdset
tes til markedsverdi.
3. Kravet om tilleggskapital nevnt i nr. 2 skal
beregnes på nytt ved utgangen av hvert regn
skapsår og tilleggskapitalens beløp justeres til
svarende.
AIF-forvalteren skal innføre, gjennomføre
og anvende framgangsmåter med sikte på
løpende overvåking av verdien av de forvaltede
AIF-porteføljer beregnet i henhold til nr. 2
annet ledd. Dersom verdien av de forvaltede
AIF-porteføljer øker vesentlig før den årlige
beregningen nevnt i første ledd, skal AIF-for
valteren uten unødig opphold foreta en ny
beregning av kravet om tilleggskapital og jus
tere tilleggskapitalen tilsvarende.
4. Vedkommende myndighet i AIF-forvalterens
hjemstat kan gi AIF-forvalteren tillatelse til å
ha en tilleggskapital som er lavere enn belø
pet nevnt i nr. 2 bare dersom myndigheten –
på grunnlag av AIF-forvalterens historiske
tapsdata som registrert i en observasjonsperi
ode på minst tre år før vurderingen – er for
visset om at AIF-forvalterens tilleggskapital
gir tilstrekkelig dekning for risiko knyttet til
yrkesansvar. Tillatt lavere tilleggskapitalbe
løp skal være på minst 0,008 % av verdien av
de AIF-porteføljer som AIF-forvalteren forval
ter.
5. Vedkommende myndighet i AIF-forvalterens
hjemstat kan kreve at AIF-forvalteren har en
tilleggskapital som er høyere enn beløpet
nevnt i nr. 2 dersom den ikke er forvisset om
at AIF-forvalterens tilleggskapital gir tilstrek
kelig dekning for risiko knyttet til yrkesansvar.
Vedkommende myndighet skal begrunne
hvorfor den anser AIF-forvalterens tilleggs
kapital som utilstrekkelig.
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Artikkel 15

Artikkel 17

Yrkesansvarsforsikring

Plikt til å opptre på den måten som best tjener
AIF-et eller investorene i AIF-et og markedets
integritet

1. Denne artikkel får anvendelse på AIF-forval
tere som velger å dekke risiko knyttet til yrke
sansvar gjennom yrkesansvarsforsikring.
2. AIF-forvalteren skal tegne og til enhver tid ha
en yrkesansvarsforsikring som
a) har en opprinnelig durasjon på minst ett år,
b) kan sies opp med minst 90 dagers varsel,
c) dekker risiko knyttet til yrkesansvar som
fastsatt i artikkel 12 nr. 1 og 2,
d) er tegnet hos et foretak i eller utenfor EU
som har tillatelse til å tilby yrkesansvarsfor
sikring i samsvar med unionsretten eller
nasjonal lovgivning,
e) ytes av tredjemann.
Enhver avtalt egenandel skal dekkes fullt ut av
ansvarlig kapital, som kommer i tillegg til den
ansvarlige kapital som skal has i samsvar med
artikkel 9 nr. 1 og 3 i direktiv 2011/61/EU.
3. Forsikringsdekningen for et enkelt erstat
ningskrav skal tilsvare minst 0,7 % av verdien
av de AIF-porteføljer som AIF-forvalteren for
valter, beregnet i henhold til artikkel 14 nr. 2
annet ledd.
4. Forsikringsdekningen for samtlige erstat
ningskrav per år skal tilsvare minst 0,9 % av
verdien av de AIF-porteføljer som AIF-forvalte
ren forvalter, beregnet i henhold til artikkel 14
nr. 2 annet ledd.
5. AIF-forvalteren skal gjennomgå yrkesansvars
forsikringspolisen og påse at den oppfyller kra
vene fastsatt i denne artikkel minst en gang i
året, samt ved enhver endring som påvirker
polisens oppfyllelse av kravene i denne artik
kel.
Kapittel III
Vilkår for utøvelse av virksomhet som
AIF-forvaltere
Avsnitt 1
Alminnelige prinsipper
(artikkel 12 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU)
Artikkel 16
Alminnelige plikter for vedkommende
myndigheter
Ved vurdering av om AIF-forvalteren overholder
artikkel 12 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU, skal ved
kommende myndigheter minst bruke kriteriene
fastsatt i dette avsnitt.

1. AIF-forvalterne skal anvende egnede retnings
linjer og framgangsmåter for å forhindre util
børlige metoder, herunder slike som det er
naturlig å tenke kan skade markedets stabilitet
og integritet.
2. AIF-forvaltere skal sikre at de AIF-er de forval
ter, og deres investorer ikke påføres unødige
kostnader.
Artikkel 18
Behørig aktsomhet
1. AIF-forvalterne skal utvise stor aktsomhet ved
valg og løpende overvåking av investeringene.
2. AIF-forvalterne skal sikre at de har tilstrekke
lig kunnskap om og forståelse av de aktiva
som AIF-ene investerer i.
3. AIF-forvalterne skal innføre, gjennomføre og
anvende skriftlige retningslinjer og fram
gangsmåter for behørig aktsomhet og gjen
nomføre effektive ordninger for å sikre at
investeringsbeslutninger på AIF-ers vegne tas
i samsvar med AIF-ets mål, investerings
strategi og eventuelle risikogrenser.
4. Retningslinjene og framgangsmåtene for
behørig aktsomhet nevnt i nr. 3 skal gjennom
gås og ajourføres regelmessig.
Artikkel 19
Behørig aktsomhet ved investering i aktiva med
begrenset likviditet
1. Dersom AIF-forvalterne investerer i aktiva
med begrenset likviditet, og dersom det forut
for en slik investering er en forhandlingsfase,
skal de i forbindelse med forhandlingsfasen og
utover kravene fastsatt i artikkel 18
a) utarbeide og regelmessig ajourføre en for
retningsplan som er i samsvar med AIF-ets
durasjon og markedsvilkårene,
b) finne og velge mulige transaksjoner som er
i samsvar med forretningsplanen nevnt i
bokstav a),
c) vurdere de valgte transaksjoner med hensyn til eventuelle muligheter og overord
nede risikoer, alle relevante juridiske, skat
temessige, finansielle og andre faktorer
som påvirker verdien, samt menneskelige
og materielle ressurser og strategier, herunder avviklingsstrategier,
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d) utføre aktsomhetsvurderinger av transak
sjoner før de gjennomføres,
e) overvåke AIF-ets resultat i forhold til forret
ningsplanen nevnt i bokstav a).
2. AIF-forvalterne skal i minst fem år oppbevare
dokumentasjon over aktivitetene som utføres i
henhold til nr. 1.
Artikkel 20
Behørig aktsomhet ved utvelgelse og utpeking
av motparter og primærmeglere
1. Ved utvelgelse og utpeking av motparter og
primærmeglere skal AIF-forvalterne utvise til
børlig sakkyndighet, omhu og aktsomhet før
de inngår en avtale og deretter løpende idet
det tas hensyn til hele spekteret av og kvalite
ten på deres tjenester.
2. Ved utvelgelse av primærmeglere eller motparter til en AIF-forvalter eller et AIF i en OTC
derivattransaksjon, et verdipapirlån eller en
gjenkjøpsavtale skal AIF-forvalterne sikre at
primærmeglerne og motpartene oppfyller alle
følgende vilkår:
a) de er underlagt løpende tilsyn av en offent
lig myndighet,
b) de har økonomisk soliditet,
c) de har den organisasjonsstruktur og de res
surser som kreves for å utføre de tjenester
de skal yte til AIF-forvalteren eller AIF-et.
3. Ved vurderingen av økonomiske soliditet
nevnt i nr. 2 bokstav b) skal AIF-forvalteren ta
hensyn til om primærmegleren eller motpar
ten er underlagt regulering, herunder krav om
tilstrekkelig kapital, og effektivt tilsyn.
4. Listen over valgte primærmeglere skal god
kjennes av AIF-forvalterens øverste ledelse. I
unntakstilfeller kan primærmeglere som ikke
er oppført på listen, utpekes, forutsatt at de
oppfyller kravene fastsatt i nr. 2 og godkjennes
av den øverste ledelsen. AIF-forvalteren skal
kunne begrunne valget og godtgjøre å ha
utvist behørig aktsomhet ved utvelgelsen og
overvåkingen av primærmeglere som ikke var
oppført på listen.
Artikkel 21
Krav om å opptre ærlig, rettferdig og med
behørig sakkyndighet
For å fastslå om en AIF-forvalter utfører sin virk
somhet ærlig og rettferdig og med behørig
sakkyndighet skal vedkommende myndigheter
minst vurdere om følgende vilkår er oppfylt:

a) AIF-forvalterens styringsorgan skal ha tilstrek
kelig kunnskap, kompetanse og erfaring til å
kunne forstå AIF-forvalterens virksomhet, sær
lig de største risikoene ved denne virksomhet
og de aktiva som AIF-et har investert i,
b) medlemmene av styringsorganet skal sette av
tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver hos
AIF-forvalteren på en forsvarlig måte,
c) hvert medlem av styringsorganet skal utvise
ærlighet, integritet og selvstendig tenkning,
d) AIF-forvalteren skal sette av tilstrekkelige res
surser til å gi medlemmene av styringsorganet
innføring og opplæring.
Artikkel 22
Ressurser
1. AIF-forvalterne skal ansette tilstrekkelig per
sonell med den kompetanse, kunnskap og
ekspertise som er nødvendig for å ivareta de
ansvarsområder de er tillagt.
2. Ved anvendelse av nr. 1 skal AIF-forvalterne ta
hensyn til virksomhetens art, størrelse og
kompleksitet og arten og omfanget av de tje
nester og aktiviteter de utfører innenfor rammen av sin virksomhet.
Artikkel 23
Rettferdig behandling av investorer i AIF-et
1. AIF-forvalteren skal sikre at dens framgangs
måter for beslutningstaking og dens organisa
sjonsstruktur som nevnt i artikkel 57, sikrer
rettferdig behandling av investorene.
2. Enhver fortrinnsbehandling fra en AIF-forval
ters side av en eller flere investorer skal ikke
føre til noen samlet sett vesentlig ulempe for
andre investorer.
Artikkel 24
Tilskyndelser
1. AIF-forvalterne skal ikke anses for å opptre
ærlig, rettferdig og på den måte som best tje
ner AIF-ene de forvalter eller investorene i
disse AIF-er dersom de, i forbindelse med den
virksomhet som utøves ved utførelsen av funk
sjonene nevnt i vedlegg I til direktiv 2011/61/
EU, betaler eller blir betalt andre gebyrer, pro
visjoner eller gir eller mottar andre ikke-mone
tære goder enn følgende:
a) et gebyr, en provisjon eller et ikke-mone
tært gode betalt eller gitt til eller av AIF-et
eller en person på vegne av AIF-et,
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b) et gebyr, en provisjon eller et ikke-mone
tært gode betalt eller gitt til eller av tredje
mann eller en person som handler på vegne
av tredjemann, dersom AIF-forvalteren kan
godtgjøre at følgende vilkår er oppfylt:
i) før den berørte tjeneste ytes, skal inves
torene i AIF-et ha klare opplysninger
om gebyrets, provisjonens eller godets
eksistens, art og beløp, eller dersom
beløpet ikke kan fastsettes, metoden for
å beregne beløpet, på en måte som er
fyllestgjørende, nøyaktig og forståelig,
ii) betalingen av gebyret eller provisjonen
eller ytingen av det ikke-monetære
godet skal være utformet slik at den
hever kvaliteten på den berørte tjeneste
og ikke innvirker negativt på AIF-forval
terens plikt til å opptre på den måten
som best tjener AIF-et eller AIF-ets
investorer,
c) gebyrer i egentlig forstand som muliggjør
eller er nødvendige for ytingen av den
berørte tjeneste, herunder depotkostnader,
oppgjørs- og vekslegebyrer, lovpålagte
avgifter eller rettsgebyrer, og som etter sin
art ikke kan være årsak til konflikter med
AIF-forvalterens plikt til å opptre ærlig, rett
ferdig og på den måte som best tjener AIFet den forvalter, eller AIF-ets investorer.
2. En sammenfatning av de viktigste vilkårene
knyttet til gebyret, provisjonen eller det ikke
monetære godet skal anses som tilfredsstil
lende med henblikk på nr. 1 bokstav b) i), for
utsatt at AIF-forvalteren påtar seg å legge fram
ytterligere opplysninger på anmodning fra
investoren i AIF-et den forvalter, og forutsatt at
den oppfyller denne forpliktelse.
Artikkel 25
Effektiv utnyttelse av ressurser og
framgangsmåter – ordrebehandling
1. AIF-forvalterne skal innføre, gjennomføre og
anvende framgangsmåter og ordninger som
gjør det mulig å utføre ordrer på AIF-ets vegne
raskt og på en rettferdig måte.
2. Framgangsmåtene og ordningene nevnt i nr. 1
skal oppfylle følgende krav:
a) de skal sikre at ordrer som utføres på vegne
av AIF-er, blir omgående og nøyaktig regis
trert og fordelt,
b) de skal i rekkefølge omgående utføre ellers
sammenlignbare ordrer fra AIF-et, med
mindre ordrens egenskaper eller rådende
markedsforhold gjør at dette ikke er prak

tisk mulig, eller AIF-ets interesser eller
interessene til AIF-ets investorer krever
noe annet.
3. Finansielle instrumenter, pengebeløp eller
andre aktiva som mottas som oppgjør for
utførte ordrer, skal raskt overføres til eller
registreres på det berørte AIF-ets konto på rik
tig måte.
4. AIF-forvalterne skal ikke misbruke opplysnin
ger knyttet til AIF-ordrer som ennå ikke er
utført, og skal treffe alle rimelige tiltak for å
hindre at noen av deres berørte personer mis
bruker slike opplysninger.
Artikkel 26
Rapporteringskrav i forbindelse med tegningsog innløsningsordrer
1. Dersom AIF-forvalterne har utført en tegningseller innløsningsordre fra en investor, skal de
straks gi investoren, på et varig medium, de
viktigste opplysningene om utførelsen av
ordren.
2. Nr. 1 skal ikke få anvendelse dersom en tredje
mann pålegges å gi investoren en bekreftelse
på utførelsen av ordren, og dersom bekreftel
sen inneholder de viktigste opplysningene.
AIF-forvalterne skal sikre at tredjemann
oppfyller sine forpliktelser.
3. De viktige opplysningene nevnt i nr. 1 og 2
skal omfatte følgende:
a) identifikasjon av AIF-forvalteren,
b) identifikasjon av investoren,
c) dato og tidspunkt for mottak av ordren,
d) dato for utførelse,
e) identifikasjon av AIF-et,
f) ordrens bruttoverdi, inklusive tegningsge
byrer, eller nettobeløp etter fradrag av inn
løsningsgebyr.
4. AIF-forvalterne skal på anmodning gi investo
ren opplysninger om ordrens status.
Artikkel 27
Iverksetting av beslutninger om å handle på det
forvaltede AIF-ets vegne
1. AIF-forvalterne skal handle på den måten som
best tjener AIF-ene eller investorene i AIF-ene
de forvalter, når de iverksetter beslutninger
om å handle på det forvaltede AIF-ets vegne
når de forvalter sin portefølje.
2. Når AIF-forvaltere kjøper eller selger finansi
elle instrumenter eller andre aktiva der beste
utførelse er relevant, skal de, med henblikk på
nr. 1, treffe alle rimelige tiltak for å oppnå best
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3.

4.

5.

6.
7.

mulig resultat for de AIF-er de forvalter eller
for investorene i disse AIF-er, idet det tas hensyn til pris, kostnader, hurtighet, sannsynlig
het for utførelse og oppgjør, størrelse, art og
andre vurderinger som er relevante for utførel
sen av ordren. Disse faktorenes relative betyd
ning skal fastsettes ut fra følgende kriterier:
a) AIF-ets mål, investeringsretningslinjer og
risiko som angitt i AIF-ets regler eller stif
telsesdokumenter, prospekt eller tilbuds
dokumenter,
b) ordrens egenskaper,
c) egenskapene ved de finansielle instrumen
ter eller andre aktiva som ordren gjelder,
d) egenskapene ved de handelsplasser ordren
kan rettes til.
AIF-forvalterne skal innføre og gjennomføre
effektive ordninger for å oppfylle forpliktel
sene nevnt i nr. 1 og 2. Særlig skal AIF-forval
teren skriftlig fastsette og gjennomføre ret
ningslinjer for ordreutførelse som gjør det
mulig for AIF-er og deres investorer å oppnå
beste mulig resultat i samsvar med nr. 2.
AIF-forvalterne skal regelmessig kontrollere
hvordan deres ordninger og retningslinjer for
ordreutførelse fungerer, med sikte på å identi
fisere og dersom det er relevant, rette opp
eventuelle mangler.
AIF-forvalterne skal årlig gjennomgå sine ret
ningslinjer for ordreutførelse. En slik gjen
nomgåelse skal også foretas når det skjer en
vesentlig endring som påvirker AIF-forvalte
rens evne til fortsatt å kunne oppnå best mulig
resultat for de forvaltede AIF-ene.
AIF-forvalterne skal kunne dokumentere at de
har utført ordrer på AIF-ets vegne i samsvar
med sine retningslinjer.
Dersom det ikke er mulig å velge mellom ulike
handelsplasser, kommer nr. 2–5 ikke til anven
delse. AIF-forvalterne skal imidlertid kunne
godtgjøre at det ikke er mulig å velge mellom
ulike handelsplasser.

2. AIF-forvalterne skal treffe alle rimelige tiltak
for å oppnå best mulig resultat for AIF-et eller
investorene i AIF-et idet det tas hensyn til pris,
kostnader, hurtighet, sannsynlighet for utfø
relse og oppgjør, størrelse, art og andre vurde
ringer som er relevante for utførelsen av
ordren. Disse faktorenes relative betydning
skal fastsettes ved henvisning til kriteriene
fastsatt i artikkel 27 nr. 2.
AIF-forvalterne skal innføre, gjennomføre
og anvende retningslinjer som gjør det mulig
for dem å oppfylle kravet i første ledd. Ret
ningslinjene skal for hver klasse instrumenter
angi hvilke enheter ordrene kan plasseres hos.
AIF-forvalteren skal inngå avtaler om utførelse
bare dersom avtalene oppfyller kravene i
denne artikkel. AIF-forvalteren skal gjøre til
gjengelig for investorene i AIF-ene den forval
ter, nødvendige opplysninger om retnings
linjene fastsatt i samsvar med dette ledd og om
enhver vesentlig endring av retningslinjene.
3. AIF-forvalterne skal regelmessig kontrollere
hvordan retningslinjene fastsatt i samsvar med
nr. 2 fungerer, og særlig kvaliteten på utførel
sen til de enheter som er identifisert i disse ret
ningslinjene, og dersom det er relevant, rette
opp eventuelle mangler.
I tillegg skal AIF-forvalterne årlig gjen
nomgå retningslinjene. En slik gjennomgåelse
skal også foretas når det skjer en vesentlig endring som påvirker AIF-forvalterens evne til
fortsatt å kunne oppnå best mulig resultat for
de forvaltede AIF-ene.
4. AIF-forvalterne skal kunne godtgjøre at de har
plassert ordrer på AIF-ets vegne i samsvar med
retningslinjene fastsatt i samsvar med nr. 2.
5. Dersom det ikke er mulig å velge mellom ulike
handelsplasser, kommer nr. 2–5 ikke til anven
delse. AIF-forvalterne skal imidlertid kunne
godtgjøre at det ikke er mulig å velge mellom
ulike handelsplasser.
Artikkel 29

Artikkel 28

Aggregering og fordeling av handelsordrer

Plassering av handelsordrer hos andre enheter
på AIF-ers vegne

1. AIF-forvalterne kan bare slå en AIF-ordre
sammen med en ordre fra et annet AIF, et
investeringsforetak eller en kunde eller med
en ordre som plasseres i forbindelse med
investering av egne midler dersom
a) det med rimelighet kan forventes at aggre
geringen av ordrer generelt ikke vil være til
ulempe for noe AIF eller investeringsfore
tak eller kunder hvis ordre skal aggrege
res,

1. Når AIF-forvalteren kjøper eller selger finansi
elle instrumenter eller andre aktiva som beste
utførelse er relevant for, skal den opptre på
den måte som best tjener AIF-ene den forval
ter eller investorene i AIF-ene, når den i for
valtningen av AIF-enes porteføljer plasserer
ordrer for utførelse hos andre enheter på de
forvaltede AIF-ers vegne.
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b) det er fastsatt og gjennomført retningslinjer
for ordrefordeling som i tilstrekkelig pre
sise vendinger angir hvordan korrekt for
deling av aggregerte ordrer skal skje, herunder hvordan ordrenes mengde og pris
bestemmer hvordan delvise utførelser skal
fordeles og behandles.
2. Dersom en AIF-forvalter aggregerer en AIF
ordre med en eller flere ordrer fra andre AIF
er, investeringsforetak eller kunder, og den
aggregerte ordren blir delvis utført, skal den
fordele de tilknyttede handlene i samsvar med
retningslinjene for ordrefordeling.
3. Dersom en AIF-forvalter aggregerer transak
sjoner for egen regning med en eller flere
ordrer fra AIF-er, investeringsforetak eller
kunder, skal den ikke fordele de tilknyttede
handlene på en måte som er til skade for AIFet, investeringsforetaket eller en kunde.
4. Dersom en AIF-forvalter aggregerer en ordre
fra et AIF, et investeringsforetak eller en
annen kunde med en transaksjon for egen reg
ning, og den aggregerte ordren blir delvis
utført, skal den ved fordelingen av de tilknyt
tede handlene prioritere AIF-et, investerings
foretaket eller kundene framfor seg selv.
Dersom AIF-forvalteren likevel er i stand til
å legge fram tilstrekkelig bevis overfor AIF-et
eller kunden for at den ikke kunne ha utført
ordren på samme fordelaktige vilkår uten
aggregeringen, om i det hele tatt, kan den for
dele transaksjonen for egen regning forholds
messig, i samsvar med retningslinjene nevnt i
nr. 1 bokstav b).
Avsnitt 2
Interessekonflikter
(artikkel 14 i direktiv 2011/61/EU)
Artikkel 30
Ulike typer interessekonflikter
For å identifisere de typene interessekonflikter
som kan oppstå under forvaltningen av et AIF,
skal AIF-forvalterne særlig ta hensyn til om AIF
forvalteren, en berørt person eller en person med
en direkte eller indirekte kontrollerende tilknyt
ning til AIF-forvalteren
a) med sannsynlighet vil få en finansiell gevinst
eller unngå et finansielt tap på AIF-ets eller
dets investorers bekostning,
b) har en interesse i utfallet av en tjeneste eller en
virksomhet som utføres for AIF-et eller dets
investorer eller en kunde, eller av en transak

sjon som utføres på vegne av AIF-et eller en
kunde, som er vesensforskjellig fra AIF-ets
interesse i det samme utfallet,
c) har en finansiell eller annen grunn til å
– sette et investeringsforetaks, en kundes,
kundegruppes eller et annet AIFs interes
ser over AIF-ets interesser,
– sette én investors interesser over en annen
investors eller investorgruppes interesser i
det samme AIF,
d) utfører samme type aktiviteter for AIF-et og for
et annet AIF eller investeringsforetak eller en
annen kunde, eller
e) mottar eller kommer til å motta en tilskyndelse
fra en annen person enn AIF-et eller dets
investorer i tilknytning til kollektiv portefølje
forvaltning som utøves for AIF-et, i form av
penger, varer eller tjenester, og utenom stan
dardprovisjonen eller gebyret for vedkom
mende tjeneste.
Artikkel 31
Retningslinjer for interessekonflikter
1. AIF-forvalteren skal innføre, gjennomføre og
anvende effektive retningslinjer for interesse
konflikter. Retningslinjene skal foreligge
skriftlig og være tilpasset AIF-forvalterens
størrelse og organisasjon samt virksomhetens
art, størrelse og kompleksitet.
Dersom AIF-forvalteren er medlem av et
konsern, skal disse retningslinjene også ta hensyn til alle omstendigheter som AIF-forvalte
ren er eller bør være oppmerksom på, og som
kan føre til at det oppstår en interessekonflikt
som følge av strukturen og forretningsvirk
somheten til de andre medlemmene i konser
net.
2. Retningslinjene for interessekonflikter som
innføres i samsvar med nr. 1, skal omfatte føl
gende:
a) med hensyn til den virksomhet som utfø
res av eller på AIF-for valterens vegne,
herunder virksomhet som utføres av en
oppdragstaker,
underoppdragstaker,
ekstern sakkyndig eller motpart, opplys
ninger om hvilke omstendigheter som
utgjør eller kan gi opphav til en interesse
konflikt som medfører en betydelig risiko
for at AIF-ets eller dets investorers
interesser skades,
b) opplysninger om hvilke framgangsmåter
som skal følges og hvilke tiltak som skal
treffes for å forebygge, håndtere og over
våke slike konflikter.
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Artikkel 32
Interessekonflikter knyttet til innløsning av
investeringer
En AIF-forvalter som forvalter et AIF av åpen
type, skal identifisere, håndtere og overvåke
interessekonflikter som kan oppstå mellom inves
torer som ønsker å innløse sine investeringer, og
investorer som ønsker å beholde sine investerin
ger i AIF-et, og eventuelle konflikter mellom AIF
forvalterens motivasjon for å investere i illikvide
aktiva på den ene side, og AIF-ets innløsningspoli
tikk i samsvar med sine forpliktelser i henhold til
artikkel 14 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU på den
annen side.
Artikkel 33
Framgangsmåter og tiltak for å forebygge eller
håndtere interessekonflikter
1. De framgangsmåter og tiltak som fastsettes for
å forebygge eller håndtere interessekonflikter,
skal være utformet slik at de sikrer at berørte
personer som deltar i forretningsvirksomhet
som kan medføre interessekonflikt, utfører
denne virksomhet med den nødvendige grad av
uavhengighet i betraktning av størrelsen på og
virksomheten til AIF-forvalteren og det konser
net den tilhører, og risikoen for at AIF-ets eller
dets investorers interesser skades.
2. De framgangsmåter som skal følges og tiltak
som skal treffes i samsvar med artikkel 31 nr.
2 bokstav b), skal omfatte følgende dersom det
er nødvendig og hensiktsmessig for at AIF-for
valteren skal kunne sikre den nødvendige
grad av uavhengighet:
a) effektive framgangsmåter for å forhindre
eller kontrollere utveksling av opplysninger
mellom berørte personer engasjert i kollek
tiv porteføljeforvaltning eller annen virk
somhet i henhold til artikkel 6 nr. 2 og 4 i
direktiv 2011/61/EU som innebærer risiko
for interessekonflikt, og der utvekslingen
av nevnte opplysninger kan skade interes
sene til en eller flere AIF-er eller deres
investorer,
b) separat tilsyn med berørte personer hvis
hovedfunksjoner innebærer å utføre kollek
tiv porteføljeforvaltning på vegne av eller
yte tjenester til kunder eller investorer hvis
interesser kan komme i konflikt med hver
andre, eller som på annen måte represente
rer ulike interesser som kan komme i kon
flikt med hverandre, herunder AIF-forvalte
rens egne interesser,

c) avskaffing av enhver direkte forbindelse
mellom godtgjøring av berørte personer
som i hovedsak utfører én oppgave, og
godtgjøring av eller inntekter generert av
andre berørte personer som i hovedsak
utfører en annen oppgave, dersom det kan
oppstå en interessekonflikt i tilknytning til
disse oppgavene,
d) tiltak for å forhindre eller begrense en per
sons utøvelse av utilbørlig innflytelse over
den måten en berørt person utfører kollek
tiv porteføljeforvaltning på,
e) tiltak for å forhindre eller kontrollere at en
berørt person samtidig eller fortløpende
deltar i separat kollektiv porteføljeforvalt
ning eller annen virksomhet i henhold til
artikkel 6 nr. 2 og 4 i direktiv 2011/61/EU
dersom slik deltaking kan medføre at
interessekonflikter ikke håndteres korrekt.
Dersom vedtakelse eller anvendelse av et eller
flere av disse tiltakene og framgangsmåtene
ikke sikrer den nødvendige grad av uavhengig
het, skal AIF-forvalteren vedta slike alternative
eller ytterligere tiltak og framgangsmåter som
er nødvendige og hensiktsmessige for å oppnå
dette.
Artikkel 34
Håndtering av interessekonflikter
Dersom de organisatoriske eller administrative ord
ningene som AIF-forvalteren har innført for å løse
interessekonflikter, ikke er tilstrekkelige til å forhin
dre med rimelig sikkerhet at interessene til AIF-et
eller dets investorer skades, skal den øverste ledel
sen eller et annet vedkommende internt organ hos
AIF-forvalteren umiddelbart underrettes slik at de
kan treffe de beslutninger eller tiltak som er nød
vendige for å sikre at AIF-forvalteren handler på
den måten som best tjener AIF-et og dets investorer.
Artikkel 35
Overvåking av interessekonflikter
1. AIF-forvalteren skal føre og regelmessig ajour
føre et register over de typene oppgaver som
utføres av eller på vegne av den AIF-forvalter
der en interessekonflikt som medfører vesent
lig risiko for å skade interessene til et eller
flere AIF-er eller dets investorer, har oppstått,
eller når det gjelder en pågående oppgave, kan
oppstå.
2. Den øverste ledelsen skal regelmessig og
minst årlig motta skriftlige rapporter om aktivi
tetene nevnt i nr. 1.
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Artikkel 36
Opplysning om interessekonflikter
1. Opplysningene investorene skal ha i henhold
til artikkel 14 nr. 1 og 2 i direktiv 2011/61/EU,
skal legges fram på et varig medium eller på et
nettsted.
2. Dersom opplysningene nevnt i nr. 1 legges
fram på et nettsted og ikke er rettet til investo
ren personlig, skal følgende vilkår være oppfylt:
a) investoren er underrettet om adressen til
nettstedet og hvor på nettstedet vedkom
mende kan få tilgang til opplysningene, og
har samtykket i å få opplysningene på
denne måten,
b) opplysningene må være ajourført,
c) opplysningene må være kontinuerlig til
gjengelige på dette nettstedet i så lang tid
som det er rimelig å tenke at investoren kan
ha bruk for dem.
Artikkel 37
Strategier for utøvelse av stemmeretter
1. AIF-forvalteren skal utarbeide egnede og
effektive strategier for å fastsette når og hvor
dan stemmeretter knyttet til AIF-porteføljene
den forvalter, skal utøves, for at disse rettig
heter utelukkende skal være til fordel for det
berørte AIF og dets investorer.
2. Strategien nevnt i nr. 1 skal omfatte tiltak og
framgangsmåter for å
a) overvåke relevante handlinger fra fore
takets side,
b) sikre at utøvelsen av stemmeretter er i sam
svar med det berørte AIF-ets investerings
mål og -politikk,
c) forebygge eller håndtere interessekonflikter
som følger av utøvelsen av stemmeretter.
3. En sammenfattende beskrivelse av strategiene
og nærmere opplysninger om tiltak som tref
fes på grunnlag av disse strategiene, skal gjø
res tilgjengelig for investorene på deres
anmodning.
Avsnitt 3
Risikohåndtering
(artikkel 15 i direktiv 2011/61/EU)
Artikkel 38
Risikohåndteringssystemer
I dette avsnitt skal risikostyringssystemer forstås
som systemer bestående av de deler av AIF-forval

terens organisasjonsstruktur der den permanente
risikostyringsfunksjon spiller en sentral rolle,
samt de retningslinjer og framgangsmåter i for
bindelse med risikostyringen som er relevante for
det enkelte AIFs investeringsstrategi, og bestem
melser, framgangsmåter og metoder for risikobe
regning og -håndtering som AIF-forvalteren
anvender på hvert AIF den forvalter.
Artikkel 39
Permanent risikohåndteringsfunksjon
1. AIF-forvalteren skal innføre og opprettholde
en permanent risikohåndteringsfunksjon som
skal
a) gjennomføre effektive retningslinjer og
framgangsmåter for håndtering av risiko for
løpende å kunne påvise, måle, håndtere og
overvåke alle risikoer som er relevante for
det enkelte AIFs investeringsstrategi, og
som hvert AIF er eller kan bli eksponert for,
b) sikre at investorene opplyses om at AIF-ets
risikoprofil i henhold til artikkel 23 nr. 4
bokstav c) i direktiv 2011/61/EU er i sam
svar med risikogrensene fastsatt i henhold
til artikkel 44 i denne forordning,
c) overvåke at risikogrensene fastsatt i sam
svar med artikkel 44 overholdes, og i god
tid underrette AIF-forvalterens styringsor
gan og AIF-forvalterens tilsynsfunksjon,
der slik finnes, dersom den anser at AIF-ets
risikoprofil ikke er forenlig med disse gren
sene, eller anser at det foreligger en vesent
lig risiko for at risikoprofilen kan bli uforen
lig med disse grensene,
d) legge fram for AIF-forvalterens styringsor
gan og der slik finnes, AIF-forvalterens til
synsfunksjon, følgende regelmessig ajour
førte opplysninger så ofte som det er nød
vendig i betraktning av AIF-ets eller AIF
forvalterens virksomhets art, størrelse og
kompleksitet:
i) samsvaret mellom og overholdelsen av
risikogrensene fastsatt i samsvar med
artikkel 44 og AIF-ets risikoprofil, i sam
svar med de opplysninger investorene
har fått i henhold til artikkel 23 nr. 4
bokstav c) i direktiv 2011/61/EU,
ii) risikohåndteringsprosessens egnethet
og effektivitet, med særlig angivelse av
om hensiktsmessige korrigerende til
tak er eller vil bli truffet i tilfelle av even
tuelle faktiske eller forventede mangler,
e) regelmessig legge fram for den øverste
ledelsen ajourførte opplysninger om gjel
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dende risikonivå for hvert enkelt av de for
valtede AIF-er og eventuelle faktiske eller
forventede overskridelser av risikogren
sene fastsatt i samsvar med artikkel 44,
med sikte på å sikre at det omgående kan
treffes hensiktsmessige tiltak.
2. Risikohåndteringsfunksjonen skal ha den nød
vendige myndighet og tilgang til alle relevante
opplysninger som kreves for å utføre opp
gavene nevnt i nr. 1.

b) korrigerende tiltak som er innført,
c) årsakene til hvorfor disse tiltakene med
rette bør forventes å føre til uavhengig
utøvelse av risikohåndteringsfunksjonen,
d) hvordan AIF-forvalteren forventer å sikre
at beskyttelsestiltakene er gjennomgående
effektive.
5. Risikohåndteringsstrategien nevnt i nr. 1 skal
stå i rimelig forhold til arten, størrelsen og
kompleksiteten ved AIF-forvalterens virksom
het og det AIF den forvalter.

Artikkel 40
Risikohåndteringsstrategi

Artikkel 41

1. En AIF-forvalter skal innføre, gjennomføre og
opprettholde en egnet og dokumentert risiko
håndteringsstrategi som identifiserer alle de
risikoer AIF-ene den forvalter, er eller kan bli
eksponert for.
2. Risikohåndteringsstrategien skal omfatte de
framgangsmåter som er nødvendige for å
gjøre det mulig for AIF-forvalteren å vurdere,
for hvert AIF den forvalter, hvor utsatt det er
for markeds-, likviditets- og motpartsrisiko, og
hvor utsatt det er for alle andre relevante risi
koer, herunder operasjonell risiko, som kan
være av avgjørende betydning for hvert AIFfond den forvalter.
3. I risikohåndteringsstrategien skal AIF-forvalte
ren minst gi opplysninger om følgende:
a) de metoder, verktøyer og bestemmelser
som gjør det mulig for den å etterkomme
artikkel 45,
b) de metoder, verktøyer og bestemmelser
som gjør det mulig å vurdere og overvåke
AIF-ets likviditetsrisiko under normale og
ekstraordinære likviditetsforhold, herunder gjennom bruk av regelmessig
utførte krisesimuleringer i samsvar med
artikkel 48,
c) ansvarsfordelingen hos AIF-forvalteren
med hensyn til risikohåndtering,
d) grensene fastsatt i samsvar med artikkel 44
i denne forordning og en redegjørelse for
hvordan de er tilpasset AIF-ets risikoprofil,
i samsvar med de opplysninger investorene
har fått i henhold til artikkel 23 nr. 4 bokstav
c) i direktiv 2011/61/EU,
e) vilkårene for, innholdet i og hyppigheten av
rapportene fra den permanente risikohånd
teringsfunksjonen nevnt i artikkel 39.
4. Risikohåndteringsstrategien skal inneholde en
beskrivelse av beskyttelsestiltakene nevnt i
artikkel 43, særlig
a) de potensielle interessekonfliktenes art,

Vurdering, overvåking og gjennomgåelse av
risikohåndteringssystemene
1. AIF-forvalterne skal vurdere, overvåke og
regelmessig, minst en gang i året, kontrollere
a) at risikohåndteringsstrategien og de ord
ninger, prosesser og metoder som er nevnt
i artikkel 45, er egnet og effektive,
b) i hvilken utstrekning AIF-forvalteren opp
trer i samsvar med risikohåndteringsstrate
gien og de ordninger, prosesser og meto
der som er nevnt i artikkel 45,
c) at de tiltak som er truffet for å rette opp
eventuelle mangler i gjennomføringen av
risikohåndteringsprosessen, er egnet og
effektive,
d) utøvelsen av risikohåndteringsfunksjonen,
e) at de tiltak som er truffet for å sikre funksjo
nell og hierarkisk atskillelse av risikohånd
teringsfunksjonen i samsvar med artikkel
42, er egnet og effektive.
Den periodiske gjennomgåelsen nevnt i første
ledd skal foretas så ofte som den øverste ledel
sen har bestemt, i samsvar med forholdsmes
sighetsprinsippet, i betraktning av arten, stør
relsen og kompleksiteten ved AIF-forvalterens
virksomhet og det AIF den forvalter.
2. I tillegg til den periodiske gjennomgåelse
nevnt i nr. 1 skal det foretas en gjennomgåelse
av risikohåndteringssystemene ved
a) vesentlige endringer av risikohåndterings
strategien og -framgangsmåtene eller ord
ningene, prosessene og metodene nevnt i
artikkel 45,
b) interne og eksterne hendelser som tilsier at
en ny gjennomgåelse er påkrevd,
c) vesentlige endringer av investeringsstrate
gien og målene for et AIF som AIF-forvalte
ren forvalter.
3. AIF-forvalteren skal ajourføre risikohåndte
ringssystemene på grunnlag av resultatet av
gjennomgåelsen nevnt i nr. 1 og 2.
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4. AIF-forvalteren skal underrette vedkommende
myndighet i sin hjemstat om eventuelle
vesentlige endringer av risikohåndterings
strategien eller ordningene, prosessene og
metodene nevnt i artikkel 45.
Artikkel 42
Funksjonell og hierarkisk atskillelse av
risikohåndteringsfunksjonen
1. Risikohåndteringsfunksjonen skal anses å
være funksjonelt og hierarkisk atskilt fra drift
senhetene, herunder porteføljeforvaltnings
funksjonen, bare dersom alle følgende vilkår
er oppfylt:
a) personer som utøver risikohåndterings
funksjonen, er ikke underlagt tilsyn av dem
som har ansvar for resultatene til AIF-for
valterens driftsenheter, herunder porte
føljeforvaltningsfunksjonen,
b) personer som utøver risikohåndterings
funksjonen, deltar ikke i virksomheten i
driftsenhetene, og heller ikke i portefølje
forvaltningsfunksjonen,
c) personer som utøver risikohåndterings
funksjonen, godtgjøres etter i hvilken grad
de når målene som er knyttet til deres funk
sjoner, uavhengig av resultatene til driftsen
hetene, herunder porteføljeforvaltnings
funksjonen,
d) godtgjøringen til ledende personer som
utøver risikohåndteringsfunksjoner, over
våkes direkte av godtgjøringskomiteen, om
en slik komité finnes.
2. Den funksjonelle og hierarkiske atskillelsen av
risikohåndteringsfunksjonen i samsvar med
nr. 1 skal sikres gjennom hele AIF-forvalterens
hierarkiske struktur og helt opp til styringsor
ganet. Den skal gjennomgås av styringsorga
net og AIF-forvalterens tilsynsfunksjon, der
slik finnes.
3. Vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat skal kontrollere på hvilken måte
AIF-forvalteren har anvendt nr. 1 og 2 på
grunnlag av kriteriene fastsatt i artikkel 15 nr.
1 annet ledd i direktiv 2011/61/EU.
Artikkel 43
Beskyttelsestiltak mot interessekonflikter
1. Beskyttelsestiltakene mot interessekonflikter
nevnt i artikkel 15 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU
skal minst sikre at
a) beslutninger som treffes av risikohånd
teringsfunksjonen, er basert på pålitelige

data som er underlagt en hensiktsmessig
grad av kontroll av risikohåndteringsfunk
sjonen,
b) godtgjøringen av personer som utøver
risikohåndteringsfunksjonen, gjenspeiler i
hvilken grad de når målene som er knyttet
til risikohåndteringsfunksjonen, uavhengig
av resultatene til de deler av forretnings
virksomheten de kontrollerer,
c) risikohåndteringsfunksjonen skal under
legges en hensiktsmessig uavhengig gjen
nomgåelse for å sikre at beslutningene tref
fes på et uavhengig grunnlag,
d) risikohåndteringsfunksjonen er represen
tert i styringsorganet eller tilsynsfunksjo
nen, der slik finnes, og har der minst
samme myndighet som porteføljeforvalt
ningsfunksjonen,
e) eventuelle motstridende oppgaver er for
svarlig atskilt.
2. Beskyttelsestiltakene nevnt i nr. 1 skal stå i forhold til AIF-forvalterens art, størrelse og kom
pleksitet og skal også sikre at
a) utøvelsen av risikohåndteringsfunksjonen
kontrolleres regelmessig av den interne
revisjonsfunksjonen eller dersom slik ikke
finnes, av en ekstern part utpekt av sty
ringsorganet,
b) dersom en risikokomité er blitt nedsatt,
skal den ha tilstrekkelige ressurser, og dets
ikke-uavhengige medlemmer skal ikke ha
urimelig innflytelse over utøvelsen av
risikostyringsfunksjonen.
3. AIF-forvalterens styringsorgan og tilsynsfunk
sjonen, der slik finnes, skal innføre beskyttel
sestiltakene mot interessekonflikter fastsatt i
nr. 1 og 2, regelmessig kontrollere at de er
effektive og i god tid treffe korrigerende tiltak
for å rette opp eventuelle mangler.
Artikkel 44
Risikogrenser
1. AIF-forvalteren skal innføre og gjennomføre
kvantitative eller kvalitative risikogrenser,
eller begge deler, for hvert AIF den forvalter,
og skal da ta hensyn til alle relevante risikoer.
Dersom det bare fastsettes kvalitative grenser,
skal AIF-forvalteren kunne begrunne dette
overfor vedkommende myndighet.
2. De kvalitative og kvantitative risikogrensene
for hvert AIF skal minst dekke følgende risi
koer:
a) markedsrisiko,
b) kredittrisiko,

578

Prop. 100 S

2015–2016

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

c) likviditetsrisiko,
d) motpartsrisiko,
e) operasjonell risiko.
3. Ved fastsettelse av risikogrensene skal AIF
forvalteren ta hensyn til de strategier og aktiva
som anvendes for hvert AIF den forvalter,
samt de nasjonale regler som gjelder for hvert
av disse AIF-er. Risikogrensene skal være til
passet AIF-ets risikoprofil i samsvar med de
opplysninger investorene har fått i henhold til
artikkel 23 nr. 4 bokstav c) i direktiv 2011/61/
EU, og skal være godkjent av styringsorganet.
Artikkel 45
Måling og håndtering av risiko
1. AIF-forvalteren skal vedta egnede og effektive
ordninger, prosesser og metoder for
a) til enhver tid å påvise, måle, håndtere og
overvåke de risikoer som AIF-er de forval
ter, er eller kan bli eksponert for,
b) å sikre overholdelse av grensene fastsatt i
samsvar med artikkel 44.
2. Ordningene, prosessene og metodene nevnt i
nr. 1 skal stå i et rimelig forhold til arten, stør
relsen og kompleksiteten ved AIF-forvalterens
virksomhet og hvert AIF den forvalter, og skal
være i samsvar med AIF-ets risikoprofil slik
denne er meddelt investorene i henhold til
artikkel 23 nr. 4 bokstav c) i direktiv 2011/61/
EU.
3. Ved anvendelse av nr. 1 skal AIF-forvalteren
treffe følgende tiltak for hvert AIF den forval
ter:
a) innføre de ordninger, prosesser og metoder
for risikoforvaltning som er nødvendige for
å sikre at risikoen knyttet til ervervede
posisjoner og deres bidrag til den samlede
risikoprofilen beregnes nøyaktig på grunn
lag av forsvarlige og pålitelige opplysnin
ger, og at ordningene, prosessene og meto
dene for måling av risiko er tilstrekkelig
dokumentert,
b) foreta regelmessige etterkontroller for å
vurdere gyldigheten av ordningene for
risikoberegning, som omfatter modell
baserte prognoser og estimater,
c) foreta regelmessige krisesimuleringer og
scenarioanalyser for å håndtere risikoer
som forårsakes av potensielle endringer i
markedsforhold som vil kunne ha en nega
tiv innvirkning på AIF-et,
d) sikre at gjeldende risikonivå er i samsvar
med risikogrensene fastsatt i samsvar med
artikkel 44,

e) innføre, gjennomføre og opprettholde
egnede framgangsmåter som i tilfelle av
faktiske eller forventede overskridelser av
AIF-ets risikogrenser, raskt fører til at det
blir iverksatt korrigerende tiltak for å iva
reta investorenes interesser,
f) sikre at det for hvert AIF finnes hensikts
messige systemer og framgangsmåter for
likviditetsstyring i samsvar med kravene
fastsatt i artikkel 46.
Avsnitt 4
Likviditetsstyring
(artikkel 16 i direktiv 2011/61/EU)
Artikkel 46
System og framgangsmåter for likviditetsstyring
AIF-forvalterne skal kunne godtgjøre overfor ved
kommende myndigheter i sin hjemstat at de har
innført et hensiktsmessig system for likviditets
styring og effektive framgangsmåter som nevnt i
artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU, som tar
hensyn til det enkelte AIFs investeringsstrategi,
likviditetsprofil og innløsningspolitikk.
Artikkel 47
Overvåking og styring av likviditetsrisiko
1. Systemet og framgangsmåtene for likviditets
styring nevnt i artikkel 46 skal minst sikre at
a) AIF-forvalteren opprettholder et likviditets
nivå i AIF-et som er hensiktsmessig i forhold til dets underliggende forpliktelser, på
grunnlag av en vurdering av hvor likvide
AIF-ets aktiva er på markedet, samtidig
som det tas hensyn til tiden som trengs for
realisering og prisen eller verdien som akti
vaene kan realiseres til, samt deres følsom
het overfor andre markedsrisikoer eller
faktorer,
b) AIF-forvalteren overvåker likviditetsprofi
len til AIF-ets portefølje av aktiva og skal da
ta hensyn til det enkelte aktivas marginale
bidrag som kan ha en vesentlig innvirkning
på likviditeten, samt vesentlige passiva og
forpliktelser, enten de er betingede eller
ikke, som AIF-et kan ha i forhold til sine
underliggende forpliktelser. AIF-forvalte
ren skal i den forbindelse ta hensyn til pro
filen for AIF-ets investorgrunnlag, herunder investortype, investeringenes rela
tive størrelse og de innløsningsvilkår som
gjelder for disse investeringene,
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c) AIF-forvalteren, dersom AIF-et investerer i
andre foretak for kollektiv investering,
overvåker framgangsmåten for likviditets
styring som er innført av ledelsen for disse
andre foretak for kollektiv investering, herunder gjennom periodiske gjennomgåelser
for å overvåke endringer i innløsnings
bestemmelsene for de underliggende fore
takene for kollektiv investering som AIF-et
investerer i. Med forbehold for artikkel 16
nr. 1 i direktiv 2011/61/EU skal denne for
pliktelse ikke gjelde dersom andre foretak
for kollektiv investering som AIF-et investe
rer i, handler på et regulert marked i henhold til artikkel 4 punkt 1 nr. 14 i direktiv
2004/39/EF eller et tilsvarende marked i
en tredjestat,
d) AIF-forvalteren gjennomfører og opprett
holder hensiktsmessige ordninger for likvi
ditetsstyring og framgangsmåter for å måle
kvantitative og kvalitative risikoer i posisjo
ner og planlagte investeringer som har
vesentlig innvirkning på likviditetsprofilen
til AIF-ets portefølje, slik at deres innvirk
ning på den samlede likviditetsprofilen kan
måles på en forsvarlig måte. Framgangs
måtene som brukes, skal sikre at AIF-for
valteren har tilstrekkelig kunnskap om og
forståelse av likviditeten for de aktiva AIF-et
har investert i eller har til hensikt å inves
tere i, herunder eventuelt transaksjonsom
fang og prisfølsomhet og/eller marginen
mellom det enkelte aktivas kjøpskurs og
salgskurs under ordinære og ekstraordi
nære likviditetsforhold,
e) AIF-forvalteren vurderer og tar i bruk de
verktøyer og ordninger, herunder særlige
ordninger, som er nødvendige for å styre
likviditetsrisikoen for hvert enkelt AIF
som den forvalter. AIF-forvalteren skal
angi både de normale og ekstraordinære
typer forhold der disse verktøyer og ord
ninger kan anvendes, og skal behandle
alle AIF-investorer i hvert enkelt AIF som
den forvalter, på en rettferdig måte. AIF
forvalteren kan anvende slike verktøyer
og ordninger bare under de angitte forhold og forutsatt at de nødvendige opplys
ninger om dette er gitt i samsvar med
artikkel 108.
2. AIF-forvalterne skal dokumentere sine ret
ningslinjer og framgangsmåter for likviditets
styring som nevnt i nr. 1, gjennomgå dem
minst én gang i året og ajourføre dem ved
eventuelle endringer eller nye ordninger.

3. AIF-forvalterne skal innføre hensiktsmessige
opptrappingstiltak i sitt system og sine fram
gangsmåter for likviditetsstyring som nevnt i
nr. 1, for å imøtegå forventet eller faktisk likvi
ditetsmangel eller andre nødssituasjoner i AIFet.
4. Dersom AIF-forvalteren forvalter et AIF av luk
ket type med finansiell giring, kommer bok
stav e) ikke til anvendelse.
Artikkel 48
Grenser i forbindelse med likviditetsstyring og
krisesimuleringer
1. AIF-forvalterne skal for hvert AIF de forvalter,
ta hensyn til dets art, størrelse og kompleksitet
og innføre og opprettholde hensiktsmessige
grenser for AIF-ets likviditet eller illikviditet
som er i samsvar med dets underliggende for
pliktelser og innløsningspolitikk og med kra
vene i artikkel 44 om kvantitative og kvalitative
risikogrenser.
AIF-forvalterne skal overvåke overholdel
sen av disse grensene, og dersom grensene
overskrides eller risikerer å bli overskredet,
skal de fastsette hvilke påkrevde (eller nødven
dige) tiltak som skal treffes. Når det besluttes
hvilke tiltak som skal treffes, skal AIF-forval
terne vurdere hvor hensiktsmessige retnings
linjene og framgangsmåtene for likviditetssty
ring er, hvor hensiktsmessig likviditetsprofilen
for AIF-ets aktiva er, samt virkningen av aty
piske nivåer av innløsningsanmodninger.
2. AIF-forvalterne skal regelmessig utføre krise
simuleringer under normale og ekstraordi
nære likviditetsforhold slik at de kan vurdere
likviditetsrisikoen for hvert enkelt AIF som de
forvalter. Krisesimuleringene skal
a) utføres på grunnlag av pålitelige og ajour
førte kvantitative opplysninger eller der
som dette ikke er hensiktsmessig, kvalita
tive opplysninger,
b) når det er hensiktsmessig, simulere likvidi
tetsmangel i AIF-ets aktiva og atypiske inn
løsningsanmodninger,
c) dekke markedsrisikoer og eventuelle føl
ger av slike risikoer, også på marginkrav,
krav til sikkerhet og kreditt,
d) gjøre rede for hvordan verdsettingen kan
påvirkes under kriseforhold,
e) gjennomføres med en hyppighet som er
hensiktsmessig i forhold til AIF-ets art, idet
det tas hensyn til AIF-ets investeringsstra
tegi, likviditetsprofil, investortype og inn
løsningspolitikk, men minst en gang i året.
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3. AIF-forvalterne skal handle på den måten som
best tjener investorene ut fra resultatet av
eventuelle krisesimuleringer.
Artikkel 49
Tilpasning av investeringsstrategi,
likviditetsprofil og innløsningspolitikk
1. I henhold til artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2011/
61/EU skal investeringsstrategien, likviditets
profilen og innløsningspolitikken for hvert AIF
som forvaltes av en AIF-forvalter, anses å være
samstemt når investorene har mulighet til å
innløse sine investeringer på en måte som sik
rer rettferdig behandling av alle AIF-investo
rene og i samsvar med AIF-ets innløsningspoli
tikk og forpliktelser.
2. Ved sin vurdering av om investeringsstrate
gien, likviditetsprofilen og innløsningspolitik
ken er samstemt, skal AIF-forvalteren også ta
hensyn til den innvirkning som innløsning kan
ha på underliggende priser eller spredning for
det enkelte aktiva i AIF-et.
Avsnitt 5
Investering i verdipapiriseringsposisjoner
(artikkel 17 i direktiv 2011/61/EU)
Artikkel 50
Definisjoner
I dette avsnitt menes med:
a) «verdipapirisering» verdipapirisering i henhold til artikkel 4 nr. 36 i direktiv 2006/48/EF,
b) «verdipapiriseringsposisjon»
verdipapirise
ringsposisjon i henhold til artikkel 4 nr. 40 i
direktiv 2006/48/EF,
c) «organiserende kredittinstitusjon» organise
rende kredittinstitusjon i henhold til artikkel 4
nr. 42 i direktiv 2006/48/EF,
d) «transje» transje i henhold til artikkel 4 nr. 39 i
direktiv 2006/48/EF.
Artikkel 51
Krav med hensyn til tilbakeholding av interesse
1. AIF-forvalterne skal påta seg eksponering mot
kredittrisiko ved en verdipapirisering på vegne
av et eller flere AIF-er bare dersom den initia
tivtakende eller organiserende kredittinstitu
sjon eller opprinnelige långiver uttrykkelig har
underrettet AIF-forvalteren om at den løpende
tilbakeholder en vesentlig netto økonomisk

interesse som i alle tilfeller skal være på minst
5 %.
Bare i følgende tilfeller anses en vesentlig
netto økonomisk interesse på minst 5 % å være
tilbakeholdt:
a) tilbakeholding av minst 5 % av pålydende
verdi for hver av transjene som er solgt eller
overført til investorene,
b) ved verdipapiriseringer i forbindelse med
løpende eksponeringer, tilbakeholding av
initiativtakerens interesse på minst 5 % av
de verdipapiriserte eksponeringenes påly
dende verdi,
c) tilbakeholding av tilfeldig utvalgte ekspone
ringer som tilsvarer minst 5 % av de verdipa
piriserte eksponeringenes pålydende verdi,
når slike eksponeringer ellers ville ha blitt
verdipapirisert i verdipapiriseringen, forut
satt at antallet potensielt verdipapiriserte
eksponeringer er minst 100 når eksponerin
gen inngås,
d) tilbakeholding av førstetapstransjen og om
nødvendig andre transjer med samme eller
en strengere risikoprofil enn de transjene
som er overført eller solgt til investorer, og
som ikke forfaller tidligere enn de transjene
som er overført eller solgt til investorer, slik
at tilbakeholdingen samlet tilsvarer minst
5 % av de verdipapiriserte eksponeringenes
pålydende verdi,
e) en første tapseksponering på minst 5 % av
hver verdipapiriserte eksponering i verdi
papiriseringen er tilbakeholdt.
Netto økonomisk interesse skal måles når
engasjementet inngås, og skal løpende opprett
holdes. Netto økonomisk interesse, herunder
tilbakeholdte posisjoner, eierandeler eller
eksponeringer, skal ikke være omfattet av noen
kredittrisikoreduksjon, korte posisjoner eller
andre former for sikring, og den skal ikke sel
ges. Netto økonomisk interesse skal bestem
mes av den teoretiske verdien av poster utenfor
balansen.
Tilbakeholdingskravene skal ikke anven
des flere ganger for samme verdipapirisering.
2. Nr. 1 får ikke anvendelse når de verdipapiri
serte eksponeringene er fordringer eller betin
gede fordringer mot eller fullt ut, ubetinget og
ugjenkallelig garantert av institusjonene opp
ført i artikkel 122a nr. 3 første ledd i direktiv
2006/48/EF, og skal ikke få anvendelse for
transaksjonene oppført i artikkel 122a nr. 3
annet ledd i direktiv 2006/48/EF.
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Artikkel 52
Kvalitative krav til organiserende og
initiativtakende kredittinstitusjoner
Før AIF-forvalteren påtar seg eksponering mot
kredittrisiko ved verdipapirisering på vegne av et
eller flere AIF-er, skal den sikre at den organise
rende eller initiativtakende kredittinstitusjon
a) yter kreditt basert på solide og veldefinerte kri
terier og klart fastsetter framgangsmåten for å
godkjenne, endre, fornye og refinansiere de
lån som skal verdipapiriseres, ettersom de
gjelder eksponeringer de innehar,
b) har innført og driver effektive ordninger for
løpende forvaltning og overvåking av ulike
kredittrisikobærende porteføljer og ekspone
ringer, herunder for å identifisere og håndtere
problemlån og foreta tilstrekkelige verdijuste
ringer og avsetninger,
c) diversifiserer hver kredittportefølje i tilstrek
kelig grad i forhold til målmarkedet og over
ordnet kredittstrategi,
d) har skriftlige retningslinjer for kredittrisiko
som omfatter deres grenser for risikotoleranse
og avsetningspolitikk og beskriver hvordan den
måler, overvåker og kontrollerer denne risiko,
e) gir umiddelbar tilgang til alle relevante opplys
ninger om kredittkvalitet og utvikling i de
enkelte underliggende eksponeringene, kon
tantstrømmer og sikkerhet for verdipapirise
ringseksponeringer, samt til alle opplysninger
som er nødvendige for å gjennomføre omfat
tende, godt underbygde krisesimuleringer på
kontantstrømmene og sikkerhetsverdiene for
de underliggende eksponeringene. For dette
formål skal «relevante opplysninger» defineres
på tidspunktet for verdipapiriseringen og deret
ter ved behov, alt etter verdipapiriseringens art,
f) gir umiddelbar tilgang til alle andre relevante
opplysninger som er nødvendige for at AIF-for
valteren skal kunne oppfylle kravene fastsatt i
artikkel 53,
g) opplyser om nivået av deres tilbakeholdte
netto økonomiske interesse som nevnt i artik
kel 51, samt andre forhold som kan undergrave opprettholdelsen av minstekravet til
netto økonomisk interesse som nevnt i samme
artikkel.
Artikkel 53
Kvalitative krav til AIF-forvaltere som er
eksponert for verdipapiriseringer
1. Før AIF-forvalterne blir eksponert mot kreditt
risiko ved verdipapirisering på vegne av et

eller flere AIF-er og deretter ved behov, skal
de for hver av verdipapiriseringsposisjonene
kunne godtgjøre overfor vedkommende
myndigheter at de har en bred og inngående
forståelse av posisjonene og har gjennomført
formelle retningslinjer og framgangsmåter
som står i et rimelig forhold til risikoprofilen til
det berørte AIF-ets investeringer i verdipapiri
serte posisjoner, for å analysere og registrere
a) opplysninger som er gitt i henhold til artik
kel 51 av initiativtakende eller organise
rende kredittinstitusjoner for å angi den
netto økonomiske interesse de løpende
opprettholder i verdipapiriseringen,
b) risikoegenskapene ved hver enkelt verdipa
piriseringsposisjon,
c) risikoegenskapene ved verdipapiriserings
posisjonens underliggende eksponeringer,
d) omdømmet og tapserfaringene ved tidli
gere verdipapiriseringer hos initiativta
kende eller organiserende kredittinstitusjo
ner i de relevante underliggende ekspone
ringsklassene i verdipapiriseringsposisjo
nen,
e) de initiativtakende eller organiserende kre
dittinstitusjonenes eller deres agenters
eller rådgiveres erklæringer og opplysnin
ger om sine aktsomhetsvurderinger av de
verdipapiriserte eksponeringene og om
relevant av kvaliteten av sikkerheten for de
verdipapiriserte eksponeringene,
f) dersom det er relevant, de metoder og
begreper som vurderingen av sikkerheten
for de verdipapiriserte eksponeringene er
basert på, og de retningslinjene som den
initiativtakende eller organiserende kredit
tinstitusjonen har innført for å sikre den
sakkyndiges uavhengighet,
g) alle strukturelle kjennetegn ved verdipapi
riseringen som kan ha en vesentlig innvirk
ning på resultatet for institusjonens verdi
papiriseringsposisjon, for eksempel avtale
festede prioritetsordninger og utløsnings
grenser knyttet til slike ordninger, kreditt
forbedringer,
likviditetsforbedringer,
markedsverdiutløsningsterskler og han
delsspesifikke definisjoner av mislighold.
2. Dersom en AIF-forvalter har påtatt seg ekspo
nering mot en vesentlig del av kredittrisikoen
ved en verdipapirisering på vegne av et eller
flere AIF-er, skal den regelmessig utføre hen
siktsmessige krisesimuleringer i forhold til
deres verdipapiriseringsposisjoner i samsvar
med artikkel 15 nr. 3 bokstav d) i 2011/61/
EU. Krisesimuleringen skal stå i forhold til
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arten av, størrelsen på og kompleksiteten ved
verdipapiriseringsposisjonenes
iboende
risiko.
AIF-forvalterne skal innføre formelle fram
gangsmåter for overvåking i tråd med prinsip
pene fastsatt i artikkel 15 i direktiv 2011/61/
EU som står i forhold til det berørte AIF-ets
risikoprofil i forhold til kredittrisikoen for en
verdipapiriseringsposisjon, for løpende og ved
behov å overvåke opplysningene om utviklin
gen i de underliggende eksponeringene for
deres verdipapiriseringsposisjoner. Slike opp
lysninger skal omfatte (dersom det er relevant
for den berørte type verdipapirisering, og ikke
begrenset til de typer opplysninger som er
angitt her) eksponeringstype, prosentandel lån
som ikke er betalt mer enn 30, 60 og 90 dager
etter forfall, misligholdsrater, forskuddsbeta
lingsrater, oppsagte lån, type sikkerhet og
utnyttelsesgrad, frekvensfordeling av kre
dittvurderinger eller andre målinger av kre
dittverdigheten for de underliggende ekspone
ringene, bransjemessig og geografisk diversifi
sering og frekvensfordeling av forholdet lån/
verdi med intervallbredder som gjør det lettere
å foreta en hensiktsmessig følsomhetsanalyse.
Dersom de underliggende eksponeringene
selv er verdipapiriseringsposisjoner, skal AIF
forvalterne ikke bare ha opplysningene fastsatt
i dette ledd om de underliggende verdipapiri
seringstransjene, for eksempel utsteders navn
og kredittkvalitet, men også om egenskapene
ved og resultatutviklingen for de underlig
gende gruppene for disse verdipapiri
seringstransjene.
AIF-forvalterne skal anvende samme analy
sestandarder på andeler i og emisjonsgarantier
ved verdipapirisering som kjøpes fra tredje
mann.
3. Med henblikk på hensiktsmessig risiko- og lik
viditetsstyring skal AIF-forvaltere som påtar
seg eksponering mot kredittrisikoen ved en
verdipapirisering på vegne av et eller flere AIF
er, på tilfredsstillende måte påvise, måle, over
våke, styre, kontrollere og rapportere de risi
koer som oppstår på grunn av avvik mellom
aktiva og passiva i det berørte AIF-et, konsen
trasjonsrisiko eller investeringsrisiko som føl
ger av disse instrumenter. AIF-forvalteren skal
sikre at risikoprofilen for slike verdipapirise
ringsposisjoner står i forhold til det berørte
AIF-ets størrelse, overordnede porteføljestruk
tur og investeringsstrategier og -mål som fast
satt i AIF-ets regler eller stiftelsesdokumenter,
prospekt og tilbudsdokumenter.

4. I tråd med kravene fastsatt i artikkel 18 i direk
tiv 2011/61/EU skal AIF-forvalterne sikre et
hensiktsmessig nivå på internrapporteringen
til den øverste ledelsen slik at den øverste
ledelsen er fullt kjent med eventuelle vesent
lige og faktiske eksponeringer mot verdipapiri
seringer, og at risikoene som følge av disse
eksponeringene håndteres på en hensiktsmes
sig måte.
5. AIF-forvalterne skal ta med hensiktsmessige
opplysninger om sine eksponeringer mot kre
dittrisiko ved verdipapirisering og deres fram
gangsmåter for risikohåndtering på dette
området i rapportene og opplysningene som
skal legges fram i samsvar med artikkel 22, 23
og 24 i direktiv 2011/61/EU.
Artikkel 54
Korrigerende tiltak
1. AIF-forvaltere som etter å ha påtatt seg ekspo
nering mot en verdipapirisering oppdager at
beregningen av den tilbakeholdte interessen
og opplysningene som er gitt i den anledning,
ikke oppfylte kravene i denne forordning, skal
treffe de korrigerende tiltak som best tjener
investorene i det berørte AIF-et.
2. AIF-forvalterne skal treffe de korrigerende til
tak som best tjener investorene i det berørte
AIF-et, dersom den tilbakeholdte interessen på
noe tidspunkt etter at eksponeringen ble inn
gått, faller under 5 % og dette ikke skyldes den
naturlige betalingsordningen for transaksjo
nen.
Artikkel 55
Unntaksklausul
Artikkel 51–54 får anvendelse på nye verdipapi
riseringer utstedt 1. januar 2011 eller senere.
Artikkel 51–54 får etter 31. desember 2014
anvendelse på eksisterende verdipapiriseringer
dersom nye underliggende eksponeringer har
kommet til eller er blitt erstattet etter nevnte
dato.
Artikkel 56
Fortolkning
Dersom det ikke foreligger noen bestemt fortolk
ning fra ESMA eller felleskomiteen for europeiske
tilsynsmyndigheter, skal bestemmelsene i dette
avsnitt tolkes i tråd med de tilsvarende bestem
melsene i direktiv 2006/48/EF og retningslinjene
til artikkel 122a i kapitalkravdirektivet av 31.
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desember 20109 utstedt av Den europeiske bank
tilsynskomité, med senere endringer.
Avsnitt 6
Organisatoriske krav – allmenne prinsipper
(artikkel 12 og 18 i direktiv 2011/61/EU)
Artikkel 57
Alminnelige krav
1. AIF-forvalterne skal
a) innføre, gjennomføre og opprettholde fram
gangsmåter for beslutningstaking og en
organisasjonsstruktur som klart og på en
dokumentert måte fastsetter rapporterings
linjer og fordeler funksjoner og ansvarsom
råder,
b) sikre at deres berørte personer er kjent
med de framgangsmåter som må følges for
at de skal kunne ivareta sitt ansvar på en til
fredsstillende måte,
c) innføre, gjennomføre og opprettholde til
strekkelige internkontrollordninger som er
utformet for å sikre samsvar med beslutnin
ger og framgangsmåter på alle nivåer hos
AIF-forvalteren,
d) innføre, gjennomføre og opprettholde
effektiv internrapportering og formidling
av opplysninger på alle berørte nivåer hos
AIF-forvalteren og effektiv utveksling av
opplysninger med eventuelle berørte
tredjemenn,
e) opprettholde en tilstrekkelig og ordnet
dokumentasjon av sin virksomhet og
interne organisering.
AIF-forvalterne skal ta hensyn til sin virksom
hets art, størrelse og kompleksitet og arten og
omfanget av de tjenester og aktiviteter de utfø
rer innenfor rammen av sin virksomhet.
2. AIF-forvalterne skal innføre, gjennomføre og
opprettholde systemer og framgangsmåter
som er tilstrekkelige til å sikre sikkerhet, påli
telighet og fortrolig behandling av opplysnin
ger, samtidig som det tas hensyn til vedkom
mende opplysningers art.
3. AIF-forvalterne skal innføre, gjennomføre og
opprettholde en hensiktsmessig beredskaps
plan for å sikre, i tilfelle avbrudd i forvalterens
9

Den europeiske banktilsynskomité, retningslinjer til artik
kel 122a i kapitalkravdirektivet av 31. desember 2010,
http://www.eba.europa.eu/cebs/media/Publications/
Standards%20and%20Guidelines/2010/Applica
tion%20of%20Art.%20122a%20of%20the%20CRD/Guide
lines.pdf

systemer og framgangsmåter, at viktige data
og funksjoner ivaretas og tjenester og virk
somhet opprettholdes, eventuelt dersom dette
ikke er mulig, at slike data og funksjoner sna
rest gjenopprettes, og at forvalterens tjenester
og virksomhet snarest gjenopptas.
4. AIF-forvalterne skal innføre, gjennomføre og
opprettholde regnskapsprinsipper og -praksis
og verdsettingsregler som setter dem i stand
til, etter anmodning fra vedkommende myn
dighet, å framlegge for vedkommende myn
dighet i rett tid finansielle rapporter som gir et
pålitelig bilde av deres finansielle stilling, og
som er i samsvar med alle gjeldende regn
skapsstandarder og regler.
5. AIF-forvalterne skal gjennomføre hensikts
messige retningslinjer og framgangsmåter for
å sikre at investorene underrettes tilstrekkelig
utførlig om AIF-ets innløsningspolitikk før de
investerer i AIF-et og i tilfelle vesentlige
endringer.
6. AIF-forvalterne skal overvåke og regelmessig
vurdere sine systemers tilstrekkelighet og
effektivitet, sine internkontrollordninger og
andre tiltak fastsatt i samsvar med nr. 1–5, og
treffe egnede tiltak for å rette opp eventuelle
mangler.
Artikkel 58
Elektronisk databehandling
1. AIF-forvalterne skal treffe egnede tiltak for å
innføre hensiktsmessige elektroniske systemer
slik at alle ordrer om porteføljetransaksjoner og
tegningsordrer eller eventuelt innløsnings
ordrer kan registreres i rett tid og på rett måte.
2. AIF-forvalterne skal sikre et høyt sikkerhets
nivå ved elektronisk databehandling og regis
trerte opplysningers integritet og fortrolighet.
Artikkel 59
Regnskapspraksis
1. AIF-forvalterne skal sikre at regnskapsprinsip
per og -praksis i henhold til artikkel 57 nr. 4
anvendes for å beskytte investorene. Regnska
pene skal føres slik at alle AIF-ets aktiva og
passiva til enhver tid kan identifiseres direkte.
Dersom et AIF har flere investerings
avdelinger, skal det føres atskilte regnskaper
for dem.
2. AIF-forvalterne skal innføre, gjennomføre og
opprettholde regnskapsprinsipper og -praksis
som gjør det mulig å foreta en nøyaktig bereg
ning av netto andelsverdi for hvert AIF på
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grunnlag av gjeldende regnskapsstandarder
og -regler.
Artikkel 60
Kontroll ved styringsorganet, den øverste
ledelsen og tilsynsfunksjonen
1. Ved fordelingen av funksjoner internt skal
AIF-forvalterne sørge for at styringsorganet,
den øverste ledelsen og tilsynsfunksjonen, der
slik finnes, har ansvar for at AIF-forvalteren
oppfyller sine forpliktelser i henhold til direk
tiv 2011/61/EU.
2. En AIF-forvalter skal sikre at dens øverste
ledelse
a) har ansvar for gjennomføringen av de gene
relle investeringsretningslinjene for hvert
forvaltet AIF, som er definert i fondsre
glene, stiftelsesdokumentene, prospektet
eller tilbudsdokumentene, alt etter som,
b) overvåker godkjenningen av investerings
strategier for hvert forvaltet AIF,
c) har ansvar for å sikre at retningslinjene og
framgangsmåten for verdsetting i samsvar
med artikkel 19 i direktiv 2011/61/EU er
innført og gjennomført,
d) har ansvar for å sikre at AIF-forvalteren har
en fast, effektiv samsvarskontrollfunksjon,
også dersom denne funksjonen utøves av
tredjemann,
e) sikrer og regelmessig kontrollerer at de
generelle
investeringsretningslinjene,
investeringsstrategiene og risikogrensene
for hvert forvaltet AIF gjennomføres kor
rekt og effektivt og etterleves, også dersom
risikohåndteringsfunksjonen utøves av
tredjemann,
f) regelmessig godkjenner og kontrollerer at
de interne framgangsmåtene for investe
ringsbeslutninger for hvert forvaltet AIF er
hensiktsmessige, for å sikre at beslutnin
gene er i samsvar med de godkjente inves
teringsstrategiene,
g) godkjenner og regelmessig kontrollerer
risikohåndteringsstrategiene og de ordnin
ger, prosesser og metoder som anvendes
for å gjennomføre denne strategien, herunder risikobegrensningssystemet for
hvert AIF den forvalter,
h) har ansvar for å fastsette og gjennomføre en
godtgjøringspolitikk i tråd med vedlegg II
til direktiv 2011/61/EU.
3. En AIF-forvalter skal også sørge for at dens
øverste ledelse og ved behov dens styrings
organ eller tilsynsfunksjon

a) vurderer og regelmessig kontrollerer om
strategiene, ordningene og framgangs
måtene som innføres for å oppfylle forplik
telsene fastsatt i direktiv 2011/61/EF, er
effektive,
b) treffer egnede tiltak for å rette opp eventu
elle mangler.
4. En AIF-forvalter skal sikre at dens øverste
ledelse regelmessig og minst hvert år mottar
skriftlige rapporter om samsvar, internkontroll
og risikohåndtering, som særlig skal angi om
hensiktsmessige korrigerende tiltak er truffet i
tilfelle av eventuelle mangler.
5. En AIF-forvalter skal sikre at dens øverste
ledelse regelmessig mottar rapporter om gjen
nomføringen av investeringsstrategiene og de
interne framgangsmåtene for investeringsbe
slutninger som er nevnt i nr. 2 bokstav b)–e).
6. En AIF-forvalter skal sikre at styringsorganet
eller eventuelt tilsynsfunksjonen regelmessig
mottar skriftlige rapporter om sakene nevnt i
nr. 4.
Artikkel 61
Permanent samsvarskontrollfunksjon
1. AIF-forvalterne skal innføre, gjennomføre og
opprettholde hensiktsmessige retningslinjer
og framgangsmåter for å oppdage enhver
risiko for at AIF-forvalteren ikke skal kunne
overholde sine forpliktelser i henhold til direk
tiv 2011/61/EU, samt tilknyttede risikoer, og
innføre hensiktsmessige tiltak og framgangs
måter for å gjøre slik risiko så liten som mulig
og for å sette vedkommende myndigheter i
stand til å utøve sin myndighet i henhold til
nevnte direktiv.
AIF-forvalteren skal ta hensyn til sin virk
somhets art, størrelse og kompleksitet og
arten og omfanget av de tjenester og aktiviteter
den utfører innenfor rammen av sin virksom
het.
2. AIF-forvalteren skal innføre og opprettholde
en permanent, effektiv samsvarskontrollfunk
sjon som opptrer uavhengig, og som har føl
gende ansvarsområder:
a) overvåking og regelmessig vurdering av
om de tiltak og framgangsmåter som er
fastsatt i samsvar med nr. 1 og de tiltak som
treffes for å rette opp eventuelle mangler
med hensyn til AIF-forvalterens oppfyllelse
av sine forpliktelser, er tilstrekkelige og
effektive,
b) gi råd til berørte personer med ansvar for å
utføre tjenester og virksomhet og bistå dem
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i oppfyllelsen av AIF-forvalterens forpliktel
ser i henhold til direktiv 2011/61/EU.
3. For at samsvarskontrollfunksjonen nevnt i nr.
2 skal kunne ivareta sitt ansvar på en korrekt
og uavhengig måte, skal AIF-forvalteren sikre
at
a) samsvarskontrollfunksjonen har den myn
dighet, de ressurser og den sakkunnskap
som er nødvendig, og tilgang til alle rele
vante opplysninger,
b) en leder for samsvarskontrollfunksjonen
utnevnes og har ansvar for samsvarskon
trollfunksjonen og for at det regelmessig og
minst årlig rapporteres til den øverste ledel
sen om samsvar, med særlig angivelse av
om hensiktsmessige korrigerende tiltak er
truffet i tilfelle av eventuelle mangler,
c) personer i samsvarskontrollfunksjonen
ikke er involvert i utførelsen av de tjenester
eller den virksomhet de overvåker,
d) metoden for å fastsette godtgjøringen til en
leder for samsvarskontrollfunksjonen og
andre personer i samsvarskontrollfunksjo
nen ikke påvirker deres objektivitet og hel
ler ikke vil kunne gjøre det.
Det skal imidlertid ikke kreves at AIF-forvalte
ren skal overholde første ledd bokstav c) eller
d) dersom den kan vise til at i betraktning av
arten av, størrelsen på og kompleksiteten ved
dens virksomhet samt arten og omfanget av
dens tjenester og virksomhet, er kravet ikke
forholdsmessig, og at foretakets samsvarskon
trollfunksjon fortsatt er effektiv.
Artikkel 62
Permanent internrevisjonsfunksjon
1. AIF-forvalterne skal, der dette er hensiktsmes
sig og forholdsmessig i betraktning av deres
virksomhets art, størrelse og kompleksitet og
arten og omfanget av den kollektive portefølje
forvaltning de utfører, innføre og opprettholde
en internrevisjonsfunksjon som er atskilt fra
og uavhengig av AIF-forvalterens andre funk
sjoner og annen virksomhet.
2. Internkontrollfunksjonen nevnt i nr. 1 skal
a) innføre, gjennomføre og opprettholde en
revisjonsplan og evaluere egnetheten og
effektiviteten av AIF-forvalterens systemer,
internkontrollordninger og tiltak,
b) gi anbefalinger på grunnlag av resultatene
av arbeidet utført i samsvar med bokstav a),
c) kontrollere at anbefalingene i bokstav b)
følges,
d) rapportere internrevisjonssaker.

Artikkel 63
Personlige transaksjoner
1. Dersom en berørt person deltar i aktiviteter
som vil kunne føre til en interessekonflikt,
eller som har tilgang til innsideinformasjon i
henhold til artikkel 1 nr. 1 i europaparlamentsog rådsdirektiv 2003/6/EF av 28. januar 2003
om innsidehandel og markedsmanipulering
(markedsmisbruk)10 eller til andre fortrolige
opplysninger om et AIF eller transaksjoner
med eller for et AIF, skal AIF-forvalteren inn
føre, gjennomføre og opprettholde hensikts
messige tiltak for å hindre slike berørte perso
ner i å
a) gjennomføre en personlig transaksjon i
finansielle instrumenter eller andre aktiva
som minst oppfyller ett av følgende krite
rier:
i) transaksjonen omfattes av artikkel 2 nr.
1 i direktiv 2003/6/EF,
ii) transaksjonen innebærer misbruk eller
utilbørlig bruk av fortrolige opplysnin
ger,
iii) transaksjonen er eller vil med sannsyn
lighet kunne være uforenlig med en av
AIF-forvalterens plikter i henhold til
direktiv 2011/61/EU,
b) råde eller tilskynde en annen person, annet
enn innenfor rammen av sin ansettelse eller
tjenesteavtale, til å gjennomføre en person
lig transaksjon som nevnt i bokstav a) i) og
ii), eller som på annen måte vil være mis
bruk av opplysninger om ordrer som ennå
ikke er utført,
c) framlegge for noen annen person, annet
enn innenfor rammen av sin ansettelse eller
tjenesteavtale, og uten at det berører artik
kel 3 bokstav a) i direktiv 2003/6/EF, noen
opplysning eller uttalelse dersom den
berørte person vet, eller med rimelighet
burde vite, at denne andre personen på
grunn av disse opplysningene vil eller sann
synligvis vil
i) gjennomføre en personlig transaksjon
som nevnt i bokstav a) i) og ii) i finansi
elle instrumenter eller andre aktiva,
eller som på annen måte vil være mis
bruk av opplysninger om ordrer som
ennå ikke er utført,
ii) råde eller tilskynde en annen person til
å gjennomføre en slik personlig transak
sjon.
10
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2. Ordningene nevnt i nr. 1 skal særlig være
utformet for å sikre at
a) enhver berørt person er kjent med restrik
sjonene for personlige transaksjoner nevnt
i nr. 1 og med de tiltak som er fastsatt av
AIF-forvalteren med hensyn til personlige
transaksjoner og opplysninger om disse, i
samsvar med nr. 1,
b) AIF-forvalteren blir omgående underrettet
om eventuelle personlige transaksjoner
som en berørt person som omfattes av nr. 1
gjennomfører, enten ved en melding om
transaksjonen eller på andre måter som
gjør at AIF-forvalteren kan identifisere slike
transaksjoner,
c) det oppbevares en registrering av den per
sonlige transaksjonen som AIF-forvalteren
er gitt melding om eller som foretaket iden
tifiserer, herunder eventuell godkjenning
av eller forbud mot en slik transaksjon.
Med hensyn til første ledd bokstav b) skal AIF
forvalteren, når visse av dennes oppgaver utfø
res av tredjemann, sikre at enheten som utfø
rer oppgaven, fører et register over personlige
transaksjoner som enhver berørt person deltar
i, og på anmodning umiddelbart framlegger
opplysningene for AIF-forvalteren.
3. Nummer 1 og 2 får ikke anvendelse på person
lige transaksjoner
a) som er gjennomført som en skjønnsmessig
porteføljeforvaltningstjeneste der det i for
bindelse med transaksjonen ikke har vært
noen forutgående kontakt mellom porte
føljeforvalteren og den berørte person eller
en annen person for hvis regning transak
sjonen gjennomføres,
b) i investeringsforetak eller AIF-er som er
underlagt tilsyn i henhold til lovgivningen i
en medlemsstat som krever et tilsvarende
nivå av risikospredning av foretakets aktiva,
forutsatt at verken den berørte person eller
noen annen person for hvis regning trans
aksjonene gjennomføres, deltar i ledelsen
av foretaket.
4. Ved anvendelse av nr. 1 skal personlig transak
sjon også omfatte en transaksjon i et finansielt
instrument eller annet aktiva som er utført av
eller på vegne av
a) en berørt person,
b) enhver person som den berørte person er i
familie med, eller som den berørte person
har nære forbindelser med,
c) en person hvis forhold til den berørte per
son er slik at den berørte person har en
direkte eller indirekte vesentlig interesse i

utfallet av handelen, annet enn i form av et
gebyr eller en provisjon for gjennomførin
gen av handelen.
Artikkel 64
Registrering av porteføljetransaksjoner
1. AIF-forvalterne skal, for hver porteføljetrans
aksjon knyttet til AIF-er som de forvalter,
omgående registrere tilstrekkelige opplysnin
ger til at det er mulig å rekonstruere de nær
mere opplysninger om ordren og transaksjo
nen som er gjennomført, eller om avtalen.
2. Når det gjelder porteføljetransaksjoner på en
handelsplass, skal registreringene nevnt i nr. 1
inneholde følgende opplysninger:
a) navn eller betegnelse på AIF-et og på den
personen som opptrer på AIF-ets vegne,
b) aktivaet,
c) mengden, om relevant,
d) typen ordre eller transaksjon,
e) pris,
f) for ordrer, dato og nøyaktig klokkeslett for
overføringen av ordren, og navn eller
annen betegnelse på personen ordren ble
overført til, og for transaksjoner, dato og
nøyaktig klokkeslett for beslutningen om å
handle og for gjennomføringen av transak
sjonen,
g) eventuelt navn på personen som overfører
ordren eller gjennomfører transaksjonen,
h) eventuelt årsakene til at en ordre trekkes
tilbake,
i) for transaksjoner som er gjennomført, motpart og handelsplass.
3. Når det gjelder porteføljetransaksjoner som
AIF-et gjennomfører utenfor en handelsplass,
skal de registrerte opplysningene nevnt i nr. 1
omfatte følgende:
a) navn eller annen betegnelse på AIF-et,
b) de juridiske eller andre dokumenter som
danner grunnlaget for porteføljetransaksjo
nen, herunder særlig avtalen slik den er
gjennomført,
c) prisen.
4. Ved anvendelse av nr. 2 og 3 menes med han
delsplass et foretak som systematisk trer inn
kundens ordre som nevnt i artikkel 4 punkt 1
nr. 7 i direktiv 2004/39/EF, et regulert marked
som nevnt i artikkel 4 punkt 1 nr. 14 i nevnte
direktiv, et multilateralt handelssystem som
nevnt i artikkel 4 punkt 1 nr. 15 i nevnte direk
tiv, en markedspleier som nevnt i artikkel 4
punkt 1 nr. 8 i nevnte direktiv eller en annen
enhet som tilfører likviditet, eventuelt en enhet
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som i en tredjestat utøver en tilsvarende funk
sjon som noen av disse.
Artikkel 65
Registrering av ordrer om tegning og innløsning
1. AIF-forvalterne skal treffe alle rimelige tiltak
for å sikre at mottatte ordrer om tegning og
eventuelt innløsning i forbindelse med AIF-er
samles og registreres uten unødig opphold
etter mottak.
2. Registeret skal omfatte opplysninger om
a) det berørte AIF-et,
b) personen som har gitt eller overført ordren,
c) personen som har mottatt ordren,
d) dato og klokkeslett for ordren,
e) betalingsvilkår og betalingsmåte,
f) type ordre,
g) dato for gjennomføring av ordren,
h) antallet aksjer eller andeler som er tegnet
eller innløst, eller tilsvarende beløp som er
tegnet eller innløst,
i) tegnings- eller eventuelt innløsningspris
per andel eller aksje eller om det er rele
vant, forpliktet og innbetalt kapital,
j) andelenes eller aksjenes samlede tegningseller innløsningsverdi,
k) ordrens bruttoverdi, tegningsgebyrer
inkludert, eller nettobeløp etter fradrag av
innløsningsgebyr.
Opplysningene nevnt i bokstav i), j) og k) skal
registreres så snart de foreligger.
Artikkel 66
Registreringskrav
1. AIF-forvalterens skal sikre at alle registrerin
ger som kreves i henhold til artikkel 64 og 65,
oppbevares i minst fem år.
Vedkommende myndigheter kan imidlertid
kreve at AIF-forvalterne oppbevarer noen av
eller alle disse registreringene i lengre tid, alt
etter aktivaets eller porteføljetransaksjonens
art, dersom dette er nødvendig for at de skal
kunne utøve sine tilsynsfunksjoner i henhold til
direktiv 2011/61/EU.
2. Ved utløpet av en AIF-forvalters godkjenning
skal registrene oppbevares minst ut resten av
femårsperioden nevnt i nr. 1. Vedkommende
myndigheter kan kreve at de oppbevares i len
gre tid enn dette.
Dersom AIF-forvalteren overfører sitt
ansvar i forbindelse med AIF-et til en annen AIF
forvalter, skal den sørge for at registrene nevnt i
nr. 1 er tilgjengelige for nevnte AIF-forvalter.

3. Registrene skal oppbevares på et medium som
tillater lagring av opplysninger på en måte som
er tilgjengelig som framtidig referanse for ved
kommende myndigheter, og i en slik form og
på en slik måte at
a) vedkommende myndighet raskt kan få til
gang til dem og kan rekonstruere alle vik
tige trinn i behandlingen av hver enkelt por
teføljetransaksjon,
b) det er mulig på en enkel måte å slå fast om
det er foretatt eventuelle rettelser eller
andre endringer, og få tilgang til innholdet i
registrene slik de var før rettelsene eller
endringene ble foretatt,
c) ingen annen manipulering eller endring er
mulig.
Avsnitt 7
Verdsetting
(artikkel 19 i direktiv 2011/61/EU)
Artikkel 67
Retningslinjer og framgangsmåter for
verdsetting av AIF-ets aktiva
1. AIF-forvalterne skal for hvert AIF de forvalter,
innføre, opprettholde, gjennomføre og revi
dere skriftlige retningslinjer og framgangs
måter som sikrer en verdsettingsprosess som
er forsvarlig, åpen, omfattende og forsvarlig
dokumentert. Retningslinjene og framgangs
måtene for verdsetting skal dekke alle vesent
lige sider ved verdsettingsprosessen for det
berørte AIF og framgangsmåtene og kontrol
lene i den anledning.
Uten at det berører kravene i nasjonal lov
givning og AIF-ets regler og stiftelsesdoku
menter, skal AIF-forvalteren sikre at verdset
tingsmetodene som benyttes for de AIF-er den
forvalter, er rimelige, hensiktsmessige og
åpne. Retningslinjene for verdsetting skal fast
sette de verdsettingsmetoder som skal brukes
for hver type aktiva som AIF-et kan investere i,
i henhold til nasjonal lovgivning og AIF-ets
regler og stiftelsesdokumenter. AIF-forvalte
ren skal ikke investere i en gitt type aktiva før
ste gang før det er fastsatt en eller flere hen
siktsmessige verdsettingsmetoder for den gitte
typen aktiva.
Retningslinjene og framgangsmåtene der
verdsettingsmetodene fastsettes, skal inne
holde inndata, modeller og utvelgingskriterier
for kildene for prisfastsettelse og markedsdata.
Så sant det er mulig og hensiktsmessig, skal
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prisene innhentes fra uavhengige kilder. Ved
utvelgelse av metoder skal det foretas en vur
dering av tilgjengelige relevante metoder som
tar hensyn til deres følsomhet for endringer i
variabler og hvordan bestemte strategier
bestemmer den relative verdien til porteføljens
aktiva.
2. Retningslinjene for verdsetting skal fastsette
forpliktelser, roller og ansvarsområder for alle
parter som deltar i verdsettingen, herunder
den øverste ledelsen hos AIF-forvalteren.
Framgangsmåtene skal gjenspeile organisa
sjonsstrukturen slik den er fastsatt i retnings
linjene for verdsetting.
Retningslinjene og framgangsmåtene for
verdsetting skal minst beskrive
a) hvilken kompetanse og uavhengighet per
sonalet som faktisk utfører verdsettingen
av aktivaene, skal ha,
b) AIF-ets særlige investeringsstrategier og
de aktiva AIF-et kan investere i,
c) kontrollene som anvendes på utvalget av
inndata, kilder og metoder som benyttes til
verdsettingen,
d) hvilke opptrappingstiltak som skal iverkset
tes for å utligne forskjeller i verdsettingen
av aktiva,
e) verdsettingen av eventuelle justeringer
knyttet til posisjonenes størrelse eller likvi
ditet eller til endringer i markedsforhold,
dersom det er relevant,
f) hensiktsmessig tidspunkt for å avslutte
regnskapet med henblikk på verdsetting,
g) hvor ofte det er hensiktsmessig å foreta en
vurdering av aktivaene.
3. Dersom det er utpekt en ekstern sakkyndig,
skal det i retningslinjene og framgangsmåten
for verdsetting fastsettes en prosess for
utveksling av informasjon mellom AIF-forvalte
ren og den eksterne sakkyndige for å sikre
utveksling av alle nødvendige opplysninger
som kreves for å utføre verdsettingsoppgaven.
Retningslinjene og framgangsmåten for
verdsetting skal sikre at AIF-forvalteren utfø
rer innledende og periodiske aktsomhetsvur
deringer av tredjemenn som utpekes til å yte
verdsettingstjenester.
4. Dersom verdsettingen utføres av AIF-forvalte
ren selv, skal retningslinjene inneholde en
beskrivelse av de beskyttelsestiltak som er
innført for å sikre funksjonell uavhengighet for
verdsettingsoppgaven i samsvar med artikkel
19 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2011/61/EU.
Beskyttelsestiltakene skal omfatte tiltak for å
forhindre eller begrense utilbørlig innflytelse

over den måten en person utfører verdset
tingsoppgavene på.
Artikkel 68
Bruk av modeller for verdsetting av aktiva
1. Dersom det brukes en modell for å verdsette
aktiva i et AIF, skal retningslinjene og fram
gangsmåten for verdsetting inneholde en
beskrivelse av og en begrunnelse for modellen
og hovedtrekkene ved den. Grunnene til at
modellen ble valgt, underliggende data, forut
setningene modellen bygger på og begrunnel
sen for å bruke disse, og den modellbaserte
verdsettingens begrensninger skal dokumen
teres på hensiktsmessig vis.
2. Retningslinjene og framgangsmåten for
verdsetting skal sikre at enhver modell valide
res før bruk av en person som har tilstrekkelig
sakkunnskap, men som ikke har deltatt i utar
beidelsen av modellen. Valideringsprosessen
skal dokumenteres på hensiktsmessig vis.
3. Modellen skal på forhånd godkjennes av den
øverste ledelsen hos AIF-forvalteren. Dersom
modellen brukes av en AIF-forvalter som selv
utfører verdsettingsfunksjonen, skal godkjen
ningen fra den øverste ledelsen ikke påvirke
vedkommende myndighets rett til å kreve i
henhold til artikkel 19 nr. 9 i direktiv 2011/61/
EU at modellen skal kontrolleres av en ekstern
sakkyndig eller revisor.
Artikkel 69
Ensartet anvendelse av retningslinjer og
framgangsmåter for verdsetting
1. AIF-forvalteren skal sikre ensartet anvendelse
av retningslinjene og framgangsmåtene for
verdsetting og de utpekte verdsettingsmeto
dene.
2. Retningslinjene og framgangsmåtene for
verdsetting og de utpekte verdsettingsmeto
dene skal anvendes på alle aktiva i AIF-et og
skal ta hensyn til investeringsstrategi, type
aktiva og eventuelt det forhold at det er flere
eksterne sakkyndige.
3. Dersom det ikke kreves noen ajourføring, skal
retningslinjene og framgangsmåtene anvendes
konsekvent over tid, og verdsettingskilder og 
regler skal være uendret.
4. Retningslinjene og framgangsmåtene for
verdsetting og de utpekte verdsettingsmeto
dene skal anvendes konsekvent på alle AIF-er
som forvaltes av en og samme AIF-forvalter,
og skal ta hensyn til investeringsstrategi, type
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aktiva og eventuelt det forhold at det er flere
eksterne sakkyndige.
Artikkel 70
Periodisk gjennomgåelse av retningslinjer og
framgangsmåter for verdsetting
1. Retningslinjene for verdsetting skal fastsette at
retningslinjene og framgangsmåtene skal gjen
nomgås regelmessig; det samme gjelder meto
dene for verdsetting. Gjennomgåelsen skal
utføres minst en gang i året og alltid før AIF-et
begynner med en ny investeringsstrategi eller
en ny type aktiva som ikke omfattes av gjel
dende retningslinjer for verdsetting.
2. Retningslinjene og framgangsmåtene for
verdsetting skal beskrive hvordan og under
hvilke omstendigheter retningslinjene for
verdsetting, herunder en metode, bør endres.
Anbefalinger om endring av retningslinjer og
framgangsmåter skal rettes til den øverste
ledelsen, som skal gjennomgå og godkjenne
alle endringer.
3. Risikohåndteringsfunksjonen nevnt i artikkel
38 skal gjennomgå og om nødvendig yte hen
siktsmessig støtte med hensyn til retnings
linjene og framgangsmåtene som vedtas med
henblikk på verdsetting av aktiva.
Artikkel 71
Kontroll av verdien av enkeltaktiva
1. AIF-forvalteren skal sikre at alle AIF-ets aktiva
er korrekt verdsatt til virkelig verdi. AIF-forval
teren skal for hver type aktiva dokumentere
hvordan den har kommet fram til om det
enkelte aktiva er korrekt verdsatt til sin virke
lige verdi. AIF-forvalteren skal til enhver tid
være i stand til å vise at porteføljene i de AIF-er
den forvalter, er korrekt verdsatt.
2. Retningslinjene og framgangsmåtene for
verdsetting skal fastsette en prosess for å
kontrollere verdien av de enkelte aktiva der
som det foreligger en vesentlig risiko for feil i
verdsettingen, for eksempel i følgende til
feller:
a) verdsettingen er basert på priser bare fra
en enkelt motpart eller megler,
b) verdsettingen er basert på illikvide marked
skurser,
c) verdsettingen er påvirket av parter som er
tilknyttet AIF-forvalteren,
d) verdsettingen påvirkes av andre enheter
som kan ha en finansiell interesse i AIF-ets
resultater,

e) verdsettingen er basert på priser angitt av
den motpart som et instrument kommer
fra, særlig der motparten også finansierer
AIF-ets posisjon i instrumentet,
f) verdsettingen er påvirket av en eller flere
personer hos AIF-forvalteren.
3. Retningslinjene og framgangsmåtene for
verdsetting skal inneholde en beskrivelse av
prosessen for kontroll, herunder en tilstrekke
lig og hensiktsmessig vurdering av de enkelte
verdiers rimelighet. Rimelighetsvurderingen
skal baseres på om det foreligger en hensikts
messig grad av objektivitet. Kontrollene skal
minst omfatte følgende:
a) kontroll av verdier ved en sammenligning
mellom motparters priser og mellom priser
over tid,
b) validering av verdier ved en sammenligning
mellom realiserte priser og nylig balanse
førte verdier,
c) vurdering av vurderingskildens omdømme,
konsekvens og kvalitet,
d) sammenligning med verdier generert av
tredjemann,
e) undersøkelse og dokumentering av unntak,
f) identifikasjon og undersøkelse av eventu
elle forskjeller som synes uvanlige eller
varierer sammenlignet med det verdset
tingskriterium som er fastsatt for den aktu
elle typen aktiva,
g) prøving med henblikk på ikke-ajourførte
priser og forutsatte parametrer,
h) sammenligning med priser på eventuelle til
knyttede aktiva eller deres sikringer,
i) kontroll av de inndata som brukes i modell
basert prisfastsettelse, særlig inndata som
modellens pris framviser en særlig følsom
het for.
4. Retningslinjene og framgangsmåtene for
verdsetting skal omfatte hensiktsmessige opp
trappingstiltak for å håndtere forskjeller og
andre problemer ved verdsettingen av aktiva.
Artikkel 72
Beregning av netto andelsverdi per andel eller
aksje
1. AIF-forvalteren skal sikre at netto andelsverdi
per andel eller aksje for hvert AIF den forval
ter, beregnes ved hver emisjon, tegning, inn
løsning eller mortifikasjon, men minst en gang
i året.
2. AIF-forvalteren skal sikre at retningslinjene og
metodene for beregning av netto andelsverdi
per andel eller aksje i sin helhet er dokumen
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tert. Retningslinjene og metodene for bereg
ning og anvendelsen av dem skal regelmessig
kontrolleres av AIF-forvalteren, og dokumen
tasjonen skal endres i samsvar med dette.
3. AIF-forvalteren skal sikre at det er innført kor
rigerende framgangsmåter for det tilfelle at
netto andelsverdi er feil beregnet.
4. AIF-forvalteren skal sikre at antallet andeler
eller aksjer som utstedes, kontrolleres
regelmessig og minst like ofte som prisen på
andelen eller aksjen beregnes.
Artikkel 73
Yrkesmessige garantier
1. Eksterne sakkyndige skal på anmodning legge
fram yrkesmessige garantier for å vise sin
evne til å utføre verdsettingsfunksjonen.
Yrkesmessige garantier fra eksterne sakkyn
dige skal legges fram skriftlig.
2. De yrkesmessige garantiene skal bekrefte de
kvalifikasjoner og den kompetanse den
sakkyndige har som setter vedkommende i
stand til å utføre verdsettingen på en forsvarlig
og uavhengig måte, og skal minst inneholde
bevis på
a) tilstrekkelige personalressurser og tek
niske ressurser,
b) tilstrekkelige framgangsmåter for å sikre
en forsvarlig og uavhengig verdsetting,
c) tilstrekkelig kunnskap om og forståelse av
AIF-ets investeringsstrategi og de aktiva
den eksterne sakkyndige er utpekt til å
verdsette,
d) tilstrekkelig godt omdømme og tilstrekke
lig erfaring med verdsetting.
3. Dersom den eksterne sakkyndige er underlagt
yrkesmessig registreringsplikt hos vedkom
mende myndighet eller en annen enhet i den
stat der den sakkyndige er etablert, skal de
yrkesmessige garantiene inneholde navnet på
myndigheten eller enheten, med kontaktopp
lysninger. De yrkesmessige garantiene skal
klart angi hvilke lover eller forskrifter eller
regler for yrkesmessig vandel den eksterne
sakkyndige er underlagt.
Artikkel 74
Verdsettingshyppighet for aktiva i AIF-er av
åpen type
1. Finansielle instrumenter i AIF-er av åpen type
skal verdsettes hver gang netto andelsverdi
per andel eller aksje beregnes i henhold til
artikkel 72 nr. 1.

2. Andre aktiva i AIF-er av åpen type skal verdset
tes minst en gang i året samt hver gang det
foreligger bevis for at den sist fastsatte verdi
ikke lenger er rimelig eller korrekt.
Avsnitt 8
Utkontraktering av AIF-forvalterens funksjoner
(artikkel 20 nr. 1, 2, 4 og 5 i direktiv 2011/61/EF)
Artikkel 75
Alminnelige prinsipper
AIF-forvaltere som utkontrakterer utførelsen av
en eller flere funksjoner på deres vegne, skal sær
lig overholde følgende alminnelige prinsipper:
a) utkontrakteringsstrukturen skal ikke gjøre det
mulig for AIF-forvalteren å omgå sine forplik
telser eller sitt ansvar,
b) AIF-forvalterens forpliktelser overfor AIF-et og
dets investorer skal ikke endres som følge av
utkontrakteringen,
c) vilkårene som AIF-forvalteren må oppfylle for
å bli godkjent og drive virksomhet i samsvar
med direktiv 2011/61/EU, blir ikke under
gravd,
d) avtalen om utkontraktering skal inngås skrift
lig mellom AIF-forvalteren og oppdragstake
ren,
e) AIF-forvalteren skal sikre at oppdragstakeren
utfører alle utkontrakterte funksjoner effektivt
og i samsvar med gjeldende lover og regel
verksbaserte krav, og skal innføre metoder og
framgangsmåter med henblikk på løpende
kontroll av de tjenester oppdragstakeren yter.
AIF-forvalteren skal treffe hensiktsmessige til
tak dersom det viser seg at oppdragstakeren
ikke kan utføre funksjonene effektivt eller i
samsvar med gjeldende lover og regelverks
baserte krav,
f) AIF-forvalteren skal overvåke de utkontrak
terte funksjonene effektivt og håndtere risiko
ene forbundet med utkontrakteringen. For
dette formål skal AIF-forvalteren til enhver tid
ha den nødvendige sakkunnskap og de nød
vendige ressurser for å overvåke de utkontrak
terte funksjonene. AIF-forvalteren skal i avta
len fastsette sin rett til informasjon, inspek
sjon, adgang og tilgang samt retten til å instru
ere og overvåke oppdragstakeren. AIF-forval
teren skal også sikre at oppdragstakeren
overvåker utførelsen av de utkontrakterte
funksjonene korrekt og håndterer risikoene
forbundet med utkontrakteringen på hensikts
messig måte,

2015–2016

Prop. 100 S

591

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

g) AIF-forvalteren skal sikre at kontinuiteten i og
kvaliteten på de utkontrakterte funksjonene
eller den utkontrakterte utøvelsen av funksjo
ner opprettholdes også om utkontrakteringen
avsluttes, enten ved å overføre de utkontrak
terte funksjonene eller den utkontrakterte utø
velsen av funksjonene til en annen tredjemann
eller ved selv å utføre dem,
h) AIF-forvalterens og oppdragstakerens respek
tive rettigheter og forpliktelser skal være klart
fordelt og fastsatt i avtalen. AIF-forvalteren
skal i avtalen særlig sikre sin instruksjonsrett
og sin rett til å si opp avtalen, sin rett til infor
masjon, til inspeksjoner og til tilgang til regn
skaper og lokaler. Avtalen skal sikre at under
kontraktering kan finne sted bare med AIF-for
valterens samtykke,
i) når det gjelder porteføljeforvaltning, skal
utkontraktering skje i samsvar med AIF-ets
investeringsretningslinjer. Oppdragstakeren
skal instrueres av AIF-forvalteren om hvordan
investeringsretningslinjene skal gjennomfø
res, og AIF-forvalteren skal løpende overvåke
om oppdragstakeren overholder dem,
j) AIF-forvalteren skal sikre at oppdragstakeren
underretter AIF-forvalteren om enhver utvik
ling som kan ha en vesentlig innvirkning på
oppdragstakerens evne til å utføre de utkon
trakterte funksjonene effektivt og i samsvar
med gjeldende lover og regelverksbaserte
krav,
k) AIF-forvalteren skal sikre at oppdragstakeren
verner eventuelle fortrolige opplysninger om
AIF-forvalteren, AIF-et som berøres av utkon
trakteringen samt investorene i samme AIF,
l) AIF-forvalteren skal sikre at oppdragstakeren
innfører, gjennomfører og opprettholder en
beredskapsplan for gjenoppretting etter ulyk
ker og periodisk kontroll av kapasiteten for
gjenoppretting, som skal ta hensyn til de
typene funksjoner som er utkontraktert.
Artikkel 76
Objektiv begrunnelse for utkontrakteringen
1. AIF-forvalteren skal gi vedkommende myndig
heter en detaljert beskrivelse, forklaring og
dokumentasjon på de objektive grunnene for
utkontrakteringen. Ved vurderingen av om
hele utkontrakteringsstrukturen er objektivt
begrunnet i henhold til artikkel 20 nr. 1 bok
stav a) i direktiv 2011/61/EU, skal følgende
kriterier legges til grunn:
a) optimalisering av forretningsfunksjoner og
-prosesser,

b) kostnadsbesparelser,
c) oppdragstakerens sakkunnskap innen
administrasjon eller bestemte markeder
eller investeringer,
d) oppdragstakerens tilgang til globale han
delsmuligheter.
2. På anmodning fra vedkommende myndigheter
skal AIF-forvalteren legge fram ytterligere for
klaringer og dokumenter som viser at hele
utkontrakteringsstrukturen
er
objektivt
begrunnet.
Artikkel 77
Kjennetegn ved oppdragstakeren
1. Oppdragstakeren skal ha tilstrekkelige ressur
ser og tilstrekkelig personale med den kompe
tanse, kunnskap og sakkunnskap som er nød
vendig for å kunne ivareta på en tilfredsstil
lende måte de oppgaver som er blitt utkontrak
tert til den, og ha en hensiktsmessig organisa
sjonsstruktur som støtter utførelsen av de
utkontrakterte oppgavene.
2. Personer som skal utøve de funksjoner som
AIF-forvalteren har utkontraktert, skal ha til
strekkelig erfaring, hensiktsmessig teoretisk
kunnskap og praktisk erfaring med de berørte
funksjoner. Deres faglige opplæring og de
funksjoner de tidligere har utøvd, skal være
relevante for virksomheten.
3. De personer som faktisk skal utøve oppdrags
takerens virksomhet, skal ikke anses å ha til
strekkelig god vandel dersom det er registrert
negative forhold med hensyn til deres gode
vandel eller korrekte utførelse av de utkon
trakterte oppgavene eller det foreligger andre
relevante opplysninger som er relevante for
deres omdømme. Med negative forhold menes
blant annet straffbare forhold, rettergang eller
administrative sanksjoner som er relevante for
utførelsen av de utkontrakterte oppgavene.
Det skal legges særlig vekt på lovbrudd i for
bindelse med finansiell virksomhet, herunder
blant annet manglende overholdelse av forplik
telser med hensyn til forebygging av hvitvas
king av penger, uærlighet, bedrageri og øko
nomisk kriminalitet, konkurs og insolvens.
Med andre relevante opplysninger menes også
opplysninger som tyder på at vedkommende
ikke er pålitelig eller ærlig.
Dersom oppdragstakeren er regulert med hensyn
til sine tjenester i Unionen, skal kriteriene nevnt i
første ledd anses å være oppfylt dersom den
berørte tilsynsmyndighet har undersøkt kriteriet
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vedrørende «god vandel» innenfor rammen av
framgangsmåtene for godkjenning, med mindre
det finnes bevis for det motsatte.
Artikkel 78
Utkontraktering av portefølje- eller
risikohåndtering
1. Denne artikkel kommer til anvendelse dersom
utkontrakteringen gjelder porteføljeforvalt
ning eller risikohåndtering.
2. Følgende enheter skal anses å være godkjent
eller registrert for kapitalforvaltning og skal
være underlagt tilsyn i henhold til artikkel 20
nr. 1 bokstav c) i direktiv 2011/61/EU:
a) forvaltningsselskaper med godkjenning i
henhold til direktiv 2009/65/EF,
b) verdipapirforetak med tillatelse i henhold
til direktiv 2004/39/EF til å utføre porte
føljeforvaltning,
c) kredittinstitusjoner med tillatelse i henhold
til direktiv 2006/48/EF til å utføre portefølje
forvaltning i henhold til direktiv 2004/39/EF,
d) eksterne AIF-forvaltere med godkjenning i
henhold til direktiv 2011/61/EU,
e) enheter fra tredjestater, som er godkjent
eller registrert for kapitalforvaltning og fak
tisk er underlagt tilsyn av en vedkommende
myndighet i disse stater.
3. Dersom utkontrakteringen skjer til et foretak i
en tredjestat, skal følgende vilkår oppfylles i
samsvar med artikkel 20 nr. 1 bokstav d) i
direktiv 2011/61/EU:
a) det skal foreligge en skriftlig avtale mellom
vedkommende myndigheter i AIF-forvalte
rens hjemstat og tilsynsmyndighetene for
det foretak utkontraktering skjer til,
b) når det gjelder det foretaket utkontrakterin
gen skjer til, skal avtalen nevnt i bokstav a)
gi vedkommende myndigheter mulighet til
å
i) på anmodning innhente de relevante
opplysninger de trenger for å utføre
sine tilsynsoppgaver i henhold til direk
tiv 2011/61/EU,
ii) få tilgang til dokumenter som oppbeva
res i tredjestaten og som er relevante for
utførelsen av deres tilsynsoppgaver,
iii) utføre inspeksjoner på stedet hos det
foretak som funksjoner er utkontraktert
til. De praktiske framgangsmåtene for
inspeksjoner på stedet skal være nær
mere beskrevet i den skriftlige avtalen,
iv) snarest mulig få de opplysninger som
trengs fra tilsynsmyndigheten for å

kunne undersøke åpenbare brudd på
bestemmelsene i direktiv 2011/61/EU
eller dets gjennomføringstiltak,
v) samarbeide om håndheving i samsvar
med nasjonalt og internasjonalt regel
verk som får anvendelse på tilsynsmyn
digheten i tredjestaten og vedkom
mende myndigheter i EU ved brudd på
bestemmelsene i direktiv 2011/61/EU
eller dets gjennomføringstiltak samt
relevant nasjonal lovgivning.
Artikkel 79
Effektivt tilsyn
Utkontrakteringen skal anses å være til hinder for
effektivt tilsyn med AIF-forvalteren i følgende til
feller:
a) dersom AIF-forvalteren, dens revisorer og ved
kommende myndigheter ikke har faktisk til
gang til opplysninger om de utkontrakterte
funksjonene og til oppdragstakerens lokaler,
eller dersom vedkommende myndigheter ikke
er i stand til å utøve slik tilgangsrett,
b) dersom oppdragstakeren ikke samarbeider
med AIF-forvalterens vedkommende myndig
heter når det gjelder de utkontrakterte funk
sjonene,
c) dersom AIF-forvalteren på anmodning fra ved
kommende myndigheter ikke stiller til rådig
het alle de opplysninger myndighetene tren
ger for å kunne føre tilsyn med hvorvidt utfø
relsen av de utkontrakterte funksjonene er i
samsvar med kravene i direktiv 2011/61/EU
eller dets gjennomføringstiltak.
Artikkel 80
Interessekonflikter
1. I samsvar med artikkel 20 nr. 2 bokstav b) i
direktiv 2011/61/EU skal kriteriene for å vur
dere hvorvidt en utkontraktering er i strid med
interessene til AIF-forvalteren eller AIF-ets
investorer, minst omfatte følgende:
a) dersom AIF-forvalteren og oppdragstake
ren er medlemmer av samme konsern eller
har et annet avtalemessig forhold, i hvilken
utstrekning oppdragstakeren kontrollerer
AIF-forvalteren eller har mulighet til å øve
innflytelse på dennes handlinger,
b) dersom oppdragstakeren og en investor i
det berørte AIF-et er medlemmer av
samme konsern eller har et annet avtale
messig forhold, i hvilken utstrekning inves
toren kontrollerer oppdragstakeren eller
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har mulighet til å øve innflytelse på dennes
handlinger,
c) sannsynligheten for at oppdragstakeren vil
få en finansiell gevinst eller unngå et finan
sielt tap på AIF-ets eller dets investorers
bekostning,
d) sannsynligheten for at oppdragstakeren
har en interesse i utfallet av en tjeneste eller
en virksomhet som utføres for AIF-forvalte
ren eller AIF-et,
e) sannsynligheten for at oppdragstakeren til
skyndes, av finansielle eller andre grunner,
til å favorisere interessen til en annen
kunde framfor interessene til AIF-et eller
investorer i AIF-et,
f) sannsynligheten for at oppdragstakeren
mottar eller kommer til å motta en tilskyn
delse fra en annen person enn AIF-forvalte
ren i tilknytning til kollektiv porteføljefor
valtning som utøves for AIF-forvalteren og
de AIF-ene den forvalter, i form av penger,
varer eller tjenester, utenom standardprovi
sjonen eller gebyret for vedkommende tje
neste.
2. Porteføljeforvaltnings- eller risikohåndterings
funksjonen kan anses som funksjonelt og hie
rarkisk atskilt fra andre oppgaver som potensi
elt kan komme i konflikt med disse, bare der
som følgende vilkår er oppfylt:
a) personer som deltar i porteføljeforvalt
ningsoppgaver, deltar ikke i utførelsen av
oppgaver som potensielt kan komme i kon
flikt med disse, som kontrolloppgaver,
b) personer som deltar i risikohåndterings
oppgaver, deltar ikke i utførelsen av opp
gaver som potensielt kan komme i konflikt
med disse, som operative oppgaver,
c) personer som deltar i risikohåndterings
funksjoner, er ikke underlagt tilsyn av dem
som har ansvar for utførelsen av operative
oppgaver,
d) atskillelsen er sikret gjennom hele opp
dragstakerens hierarkiske struktur og helt
opp til styringsorganet, og gjennomgås av
oppdragstakerens styringsorgan og tilsyns
funksjon, der slik finnes.
3. Potensielle interessekonflikter skal anses som
tilstrekkelig identifisert, håndtert, overvåket
og meddelt AIF-ets investorer bare i følgende
tilfeller:
a) AIF-forvalteren sikrer at oppdragstakeren
har truffet alle rimelige tiltak for å identifi
sere, håndtere og overvåke potensielle
interessekonflikter som kan oppstå mellom
denne og AIF-forvalteren, AIF-et eller AIF

ets investorer. AIF-forvalteren skal sikre at
oppdragstakeren har innført framgangs
måtene som kreves i henhold til artikkel
31–34,
b) AIF-forvalteren sikrer at oppdragstakeren
opplyser AIF-forvalteren om eventuelle
interessekonflikter og de framgangsmåter
og tiltak den skal treffe for å håndtere slike
interessekonflikter, og AIF-forvalteren
skal i sin tur opplyse AIF-et og AIF-ets
investorer om dem i samsvar med artikkel
36.
Artikkel 81
Samtykke til og underretning om
underkontraktering
1. En underkontraktering skal tre i kraft når AIF
forvalteren har gitt sitt skriftlige samtykke til
den.
Et generelt samtykke gitt på forhånd av
AIF-forvalteren skal ikke anses som samtykke
i henhold til artikkel 20 nr. 4 bokstav a) i direk
tiv 2011/61/EU.
2. I henhold til artikkel 20 nr. 4 bokstav b) i
direktiv 2011/61/EU skal underretningen
inneholde nærmere opplysninger om opp
dragstakeren, navnet på vedkommende myn
dighet der underoppdragstakeren er godkjent
eller registrert, de utkontrakterte funksjonene,
de AIF-er som berøres av underkontrakterin
gen, en kopi av AIF-forvalterens skriftlige sam
tykke samt planlagt dato for underkontrakte
ringens ikrafttredelse.
Artikkel 82
Postkasseselskaper og AIF-forvaltere som ikke
lenger anses å forvalte et AIF
1. En AIF-forvalter skal anses som et postkasse
selskap og skal ikke lenger anses som forval
ter av AIF-et dersom minst én av følgende situ
asjoner oppstår:
a) AIF-forvalteren har ikke lenger den nød
vendige sakkunnskap og de nødvendige
ressurser for å overvåke de utkontrakterte
funksjonene effektivt og håndtere risiko
ene forbundet med utkontrakteringen,
b) AIF-forvalteren har ikke lenger beslut
ningsmyndighet på sentrale områder som
hører under den øverste ledelsens ansvar,
eller har ikke lenger myndighet til å ivareta
oppgaver som hører under den øverste
ledelsen, særlig oppgaver forbundet med
gjennomføringen av de generelle investe
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ringsretningslinjene og investeringsstrate
giene.
c) AIF-forvalteren taper sin avtalefestede rett
til å undersøke, inspisere, ha tilgang til og
instruere sine oppdragstakere, eller utøvel
sen av disse rettighetene i praksis blir umu
lig,
d) AIF-forvalteren utkontrakterer utøvelsen
av investeringsforvaltningsfunksjoner i en
slik grad at de med stor margin overskrider
de investeringsforvaltningsfunksjoner som
AIF-forvalteren selv utøver. Ved vurdering
av utkontrakteringens omfang skal ved
kommende myndigheter vurdere hele
utkontrakteringsstrukturen og ikke bare ta
i betraktning de aktiva hvis forvaltning er
utkontraktert, men også følgende kvalita
tive kriterier:
i) de typene aktiva som AIF-et eller AIF
for valteren på AIF-ets vegne er inves
tert i, samt den betydning aktivaene
hvis for valtning er utkontraktert, har
for AIF-ets risiko- og avkastningspro
fil,
ii) den betydning aktivaene utkontrakte
ringen gjelder, har for oppnåelsen av
AIF-ets investeringsmål,
iii) den geografiske og sektorielle spred
ningen av AIF-ets investeringer,
iv) AIF-ets risikoprofil,
v) typen investeringsstrategier som benyt
tes av AIF-et eller AIF-forvalteren på
AIF-ets vegne,
vi) typen oppgaver som er utkontraktert i
forhold til de som er beholdt, og
vii) sammensetningen av oppdragstakere
og deres underoppdragstakere, deres
geografiske virksomhetsområde og
foretaksstruktur, herunder om utkon
trakteringen skjer til en enhet som tilhø
rer samme konsern som AIF-forvalte
ren.
2. Kommisjonen skal overvåke anvendelsen av
denne artikkel i lys av markedsutviklingen.
Kommisjonen skal gjennomgå situasjonen
etter to år og skal om nødvendig treffe hen
siktsmessige tiltak for å angi nærmere vilkå
rene for når AIF-forvalteren skal anses å ha
utkontraktert sine funksjoner i en slik grad at
den blir et postkasseselskap og ikke lenger
kan anses å være AIF-ets forvalter.
3. ESMA kan utstede retningslinjer for å sikre
ensartet vurdering av utkontrakteringsstruktu
rer i hele Unionen.

Kapittel IV
Depotmottaker
Avsnitt 1
Opplysninger som skal inngå i skriftlige avtaler
(artikkel 21 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU)
Artikkel 83
Avtalevilkår
1. Det skal utarbeides en avtale om utpeking av
depotmottaker i henhold til artikkel 21 nr. 2 i
direktiv 2011/61/EU mellom depotmottake
ren på den ene side og AIF-forvalteren og/
eller AIF-et på den annen, som skal inneholde
minst følgende opplysninger:
a) en beskrivelse av de tjenester depotmot
takeren skal yte og de framgangsmåter som
skal vedtas for hver type aktiva AIF-et kan
investere i, og som deretter skal overlates
til depotmottakeren,
b) en beskrivelse av hvordan oppbevarings- og
tilsynsfunksjonene skal utføres avhengig av
type aktiva og de geografiske områder AIFet planlegger å investere i. Når det gjelder
depotoppgavene, skal beskrivelsen inne
holde lister over land samt framgangsmåter
for å legge til og/eller fjerne land fra listen.
Disse opplysningene skal være i samsvar
med opplysningene fastsatt i AIF-ets regler,
stiftelsesdokumenter og tilbudsdokumen
ter med hensyn til hvilke aktiva AIF-et kan
investere i,
c) en erklæring om at depotmottakerens
ansvar ikke skal berøres av en eventuell
utkontraktering av dens depotfunksjoner
med mindre den selv har fraskrevet seg
ansvaret i henhold til artikkel 21 nr. 13 eller
14 i direktiv 2011/61/EU,
d) avtalens gyldighetstid og vilkårene for endring og heving av avtalen, herunder de situ
asjoner som kan føre til heving av avtalen,
opplysninger om framgangsmåten for
heving samt eventuelt framgangsmåtene
som depotmottakeren skal følge for å over
sende alle relevante opplysninger til sin
etterfølger,
e) den fortrolighetsplikt som gjelder for par
tene i samsvar med relevante lover og for
skrifter. Denne plikten skal ikke være til
hinder for vedkommende myndigheters
rett til tilgang til relevante dokumenter og
opplysninger,

2015–2016

Prop. 100 S

595

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

f) en beskrivelse av de midler og framgangs
måter som depotmottakeren skal benytte
for å oversende alle de opplysninger som
AIF-forvalteren eller AIF-et trenger for å
kunne utføre sine oppgaver, herunder
utøve eventuelle rettigheter knyttet til
aktiva, og for at AIF-forvalteren og AIF-et
skal få en nøyaktig oversikt i god tid over
AIF-ets regnskaper,
g) en beskrivelse av de midler og framgangs
måter som AIF-forvalteren eller AIF-et skal
benytte for å oversende alle relevante opp
lysninger eller sikre at depotmottakeren
har tilgang til alle de opplysninger den tren
ger for å kunne utføre sine oppgaver, her
under framgangsmåtene for å sikre at
depotmottakeren vil motta opplysninger fra
andre parter AIF-et eller AIF-forvalteren
har utpekt,
h) opplysninger om hvorvidt depotmottake
ren eller en tredjemann som oppbevarings
funksjonene er utkontraktert til i samsvar
med artikkel 21 nr. 11 i direktiv 2011/61/
EU, har anledning til å gjenbruke aktiva
den er betrodd, samt eventuelle vilkår knyt
tet til slik gjenbruk,
i) en beskrivelse av de framgangsmåter som
skal følges når en endring av AIF-ets regler,
stiftelsesdokumenter eller tilbudsdoku
menter vurderes, med angivelse av de situ
asjoner der depotmottakeren skal underret
tes, eller der depotmottakerens forutgå
ende samtykke kreves for å gjennomføre
endringen,
j) alle nødvendige opplysninger som må
utveksles mellom AIF-et, AIF-forvalteren
eller tredjemann som handler på vegne av
AIF-et eller AIF-forvalteren på den ene side,
og depotmottakeren på den annen side, i
forbindelse med salg, tegning, innløsning,
utstedelse, mortifikasjon og gjenkjøp av
andeler eller aksjer i AIF-et,
k) alle nødvendige opplysninger som må
utveksles mellom AIF-et, AIF-forvalteren
eller tredjemann som handler på vegne av
AIF-et eller AIF-forvalteren og depotmot
takeren i forbindelse med utførelsen av
depotmottakerens tilsyns- og kontrollopp
gaver,
l) dersom avtalepartene planlegger å utpeke
en tredjemann for ivareta deler av deres
respektive oppgaver, en forpliktelse til
regelmessig å legge fram opplysninger om
den tredjemann som er utpekt, og på
anmodning opplysninger om de kriterier

som ble lagt til grunn for utvelgelsen av den
berørte tredjemann og de tiltak som skal
treffes for å overvåke de oppgaver som den
utpekte tredjemann utfører,
m) opplysninger om avtalepartenes oppgaver
og ansvarsområder når det gjelder forplik
telsene knyttet til forebygging av hvitvas
king av penger og finansiering av terro
risme,
n) opplysninger om alle kassekontoer som er
åpnet i AIF-ets navn eller i navnet til den
AIF-forvalter som handler på AIF-ets
vegne, og framgangsmåter for å sikre at
depotmottakeren vil bli underrettet om
enhver ny konto som åpnes i AIF-ets navn
eller i AIF-forvalterens navn på AIF-ets
vegne,
o) opplysninger om depotmottakerens fram
gangsmåter for opptrapping av tiltak, herunder identifikasjon av de personer depot
mottakeren skal kontakte i AIF-et og/eller
hos AIF-forvalteren dersom den innleder
en slik framgangsmåte,
p) en forpliktelse fra depotmottakeren til å
underrette AIF-forvalteren når den blir klar
over at atskillelsen av aktiva ikke er eller
ikke lenger er tilstrekkelig til å beskytte
mot insolvens hos tredjemann som oppbe
varingsfunksjoner i en bestemt jurisdiksjon
er utkontraktert til i henhold til artikkel 21
nr. 11 i direktiv 2011/61/EU,
q) de framgangsmåter som skal sikre at depot
mottakeren, for å kunne utføre sine opp
gaver, kan undersøke AIF-forvalterens og/
eller AIF-ets virksomhet og vurdere kvalite
ten på de opplysninger som overføres, her
under ved å ha tilgang til AIF-ets og/eller
AIF-forvalterens regnskaper eller ved
besøk på stedet,
r) de framgangsmåter som skal sikre at AIF
forvalteren og/eller AIF-et kan vurdere
hvordan depotmottakeren har utført sine
avtalefestede forpliktelser.
2. De nærmere opplysninger om midlene og
framgangsmåtene fastsatt i bokstav a)–r) skal
fastsettes i avtalen om utpeking av depotmot
takeren og i eventuelle senere endringer av
avtalen.
3. Avtalen om utpeking av depotmottakeren og i
eventuelle senere endringer av avtalen nevnt i
nr. 2, skal inngås skriftlig.
4. Partene kan avtale elektronisk overføring av
alle eller deler av opplysningene som skal
utveksles dem imellom, forutsatt at opplys
ningene registreres på forsvarlig vis.
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5. Med mindre annet er fastsatt i nasjonal lovgiv
ning, skal det ikke være noen plikt til å inngå
en særlig skriftlig avtale for hvert AIF; det skal
være mulig for AIF-forvalteren og depotmot
takeren å inngå en rammeavtale som angir de
AIF-er som forvaltes av nevnte AIF-forvalter,
og som omfattes av avtalen.
6. Den nasjonale lovgivning som avtalen om
utpeking av depotmottakeren og eventuelle
senere avtaler er underlagt, skal angis.

f) lovgivningen i tredjestaten inneholder tilstrek
kelig avskrekkende håndhevingstiltak for det
tilfelle at depotmottakeren ikke oppfyller kra
vene og vilkårene nevnt i bokstav a)–e).
Avsnitt 3
Depotmottakerens funksjoner og aktsomhetsog atskillelsesplikt
(artikkel 21 nr. 7–9 og artikkel 21 nr. 11 bokstav c)
og d) iii) i direktiv 2011/61/EF)

Avsnitt 2
Alminnelige kriterier for vurdering av
tilsynsregler og tilsyn med depotmottakere i
tredjestater
(artikkel 21 nr. 6 bokstav b) i direktiv 2011/61/
EU)
Artikkel 84
Kriterier for vurdering av tilsynsregler og tilsyn
med depotmottakere i tredjestater
I henhold til artikkel 21 nr. 6 bokstav b) i direktiv
2011/61/EU skal følgende kriterier legges til
grunn ved vurdering av om en depotmottaker i en
tredjestat er underlagt tilsynsregler og tilsyn som
har samme virkning som unionsretten og hånd
heves effektivt:
a) depotmottakeren er underlagt godkjenning og
løpende tilsyn av en offentlig vedkommende
myndighet med tilstrekkelige ressurser til å
utføre sine oppgaver,
b) lovgivningen i tredjestaten fastsetter kriterier
for godkjenning som depotmottaker som har
samme virkning som kriteriene fastsatt for utø
velse av virksomhet som kredittinstitusjon
eller verdipapirforetak i Unionen,
c) kapitalkravene som gjelder for depotmottake
ren i tredjestaten har samme virkning som
kapitalkravene som gjelder i Unionen, avhen
gig av om depotmottakeren er av samme art
som en kredittinstitusjon eller et verdipapir
foretak i Unionen,
d) vilkårene fastsatt for utøvelse av virksomhet
som depotmottaker i tredjestaten har samme
virkning som vilkårene fastsatt for kredittinsti
tusjoner og verdipapirforetak i Unionen,
avhengig av depotmottakerens art,
e) kravene til utførelse av de særlige oppgaver
som depotmottaker for AIF-er fastsatt i lovgiv
ningen i tredjestaten har samme virkning som
kravene fastsatt i artikkel 21 nr. 7–15 i direktiv
2011/61/EU og dets gjennomføringstiltak og
relevant nasjonal lovgivning,

Artikkel 85
Overvåking av likvide midler – alminnelige krav
1. Dersom en kassekonto innehas eller åpnes i
AIF-ets navn eller i navnet til den AIF-forvalter
som handler på AIF-ets vegne, eller i depot
mottakerens navn på AIF-ets vegne, hos en av
enhetene nevnt i artikkel 21 nr. 7 i direktiv
2011/61/EU, skal AIF-forvalteren sikre at
depotmottakeren når den påbegynner sin virk
somhet og løpende får alle relevante opplys
ninger som den trenger for å oppfylle sine for
pliktelser.
2. For å få tilgang til alle opplysninger vedrø
rende AIF-ets kassekontoer og få en klar over
sikt over alle AIF-ets kontantstrømmer skal
depotmottakeren minst
a) underrettes, når den utpekes, om alle eksis
terende kassekontoer som er åpnet i AIF
ets navn eller i AIF-forvalterens navn på
AIF-ets vegne,
b) underrettes om enhver ny kassekonto som
AIF-et eller AIF-forvalteren åpner på AIF
ets vegne,
c) få alle opplysninger vedrørende kassekon
toer som er åpnet hos tredjemann, direkte
fra tredjemann.
Artikkel 86
Overvåking av AIF-ets kontantstrømmer
Depotmottakeren skal sikre effektiv og forsvarlig
overvåking av AIF-ets kontantstrømmer, og den
skal særlig minst
a) sikre at alle AIF-ets likvide midler bokføres på
kontoer som er åpnet hos enheter nevnt i artik
kel 18 nr. 1 bokstav a), b) og c) i direktiv 2006/
73/EF på relevante markeder der kassekon
toer kreves for AIF-ets virksomhet, og som er
underlagt tilsynsregler og tilsyn som har
samme virkning som unionsretten og håndhe
ves effektivt og er i samsvar med prinsippene
fastsatt i artikkel 16 i direktiv 2006/73/EF,
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b) gjennomføre effektive og forsvarlige fram
gangsmåter for å avstemme alle kontantstrøm
bevegelser og utføre slike avstemminger dag
lig, eller dersom kontantstrømbevegelser er
uvanlige, når de finner sted,
c) gjennomføre hensiktsmessige framgangs
måter for ved slutten av hver bankdag å kunne
identifisere vesentlige kontantstrømmer, sær
lig slike som kan være uforenlige med AIF-ets
virksomhet,
d) regelmessig kontrollere at framgangsmåtene
er hensiktsmessige, herunder ved å foreta en
full gjennomgåelse av avstemmingsprosessen
minst en gang i året og ved å sikre at kasse
kontoer som er åpnet i AIF-ets navn eller i nav
net til den AIF-forvalter som handler på AIF
ets vegne, eller i depotmottakerens navn på
AIF-ets vegne,
e) løpende overvåke resultatene av de avstem
minger og tiltak som er iverksatt som følge av
eventuelle avvik som påvises ved framgangs
måtene for avstemming, og underrette AIF-for
valteren dersom et avvik ikke er blitt rettet
uten unødig opphold, og underrette vedkom
mende myndigheter dersom situasjonen ikke
kan avklares og/eller avhjelpes,
f) kontrollere samsvaret mellom egne registre
over kontantposisjoner og AIF-forvalterens
registre. AIF-forvalteren skal sikre at alle
instrukser og opplysninger vedrørende en kas
sekonto som er åpnet hos tredjemann, sendes
til depotmottakeren slik at denne blir i stand til
å utføre sine egne avstemminger.
Artikkel 87
Forpliktelser med hensyn til tegning
AIF-forvalteren skal sikre at depotmottakeren
ved slutten av hver bankdag underrettes om
betalinger fra eller på vegne av investorer ved
tegning av andeler eller aksjer i AIF-et når AIF
forvalteren, AIF-et eller tredjemann som handler
på AIF-ets vegne, for eksempel en overføringsa
gent, mottar slike betalinger eller en ordre fra en
investor. AIF-forvalteren skal sikre at depotmot
takeren mottar all annen relevant informasjon
som depotmottakeren trenger for å sikre at beta
lingene deretter bokføres på kassekontoer som
er åpnet i AIF-ets navn, i AIF-forvalterens navn
på AIF-ets vegne eller i depotmottakerens navn i
samsvar med bestemmelsene i artikkel 21 nr. 7 i
direktiv 2011/61/EU.

Artikkel 88
Finansielle instrumenter som skal oppbevares i
depot
1. Finansielle instrumenter som tilhører et AIF
eller en AIF-forvalter på AIF-ets vegne, og
som ikke fysisk kan leveres til depotmottake
ren, skal omfattes av depotmottakerens
depotoppgaver dersom alle følgende vilkår er
oppfylt:
a) de er omsettelige verdipapirer, herunder
slike som inneholder innebygde derivater i
henhold til artikkel 51 nr. 3 siste ledd i
direktiv 2009/65/EF og artikkel 10 i kom
misjonsdirektiv 2007/16/EF11, pengemar
kedsinstrumenter eller andeler i foretak for
kollektiv investering,
b) de kan registreres eller innehas på en konto
direkte eller indirekte i depotmottakerens
navn.
2. Finansielle instrumenter som i henhold til gjel
dende nasjonal lovgivning utelukkende er
registrert i AIF-ets navn hos utstederen eller
dennes agent, som et registreringskontor eller
en overføringsagent, skal ikke oppbevares i
depot.
3. Finansielle instrumenter som tilhører AIF-et
eller AIF-forvalteren på AIF-ets vegne, og som
kan leveres fysisk til depotmottakeren, skal all
tid omfattes av depotmottakerens depotoppga
ver.
Artikkel 89
Oppbevaringsoppgaver med hensyn til aktiva
som oppbevares i depot
1. For å oppfylle forpliktelsene fastsatt i artikkel
21 nr. 8 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU med
hensyn til finansielle instrumenter som skal
oppbevares i depot, skal depotmottakeren
minst sikre at
a) de finansielle instrumentene er behørig
registrert i samsvar med artikkel 21 nr. 8
bokstav a) ii) i direktiv 2011/61/EU,
b) registre og separate regnskaper føres på en
måte som sikrer at de er nøyaktige, og sær
lig at de stemmer med de finansielle instru
menter og likvide midler som innehas for
AIF-ene,
c) det gjennomføres regelmessig avstemmin
ger mellom depotmottakerens interne
regnskaper og registre og regnskapene og
registrene til den tredjemann som oppbe
11
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varingsoppgaver er utkontraktert til i henhold til artikkel 21 nr. 11 i direktiv 2011/
61/EU,
d) det utvises tilbørlig aktsomhet når det gjel
der de finansielle instrumentene som opp
bevares i depot, for å sikre en høy standard
for vern av investorene,
e) alle relevante depotrisikoer i hele depotkje
den blir vurdert og overvåket, og at AIF-for
valteren underrettes om enhver vesentlig
risiko som påvises,
f) det er innført tilstrekkelige organisatoriske
ordninger for å gjøre risikoen for tap eller
reduksjon av de finansielle instrumentene,
eller av rettigheter i forbindelse med disse
finansielle instrumentene, så liten som
mulig i tilfelle av bedrageri, dårlig adminis
trasjon, utilstrekkelig føring av registre
eller uaktsomhet,
g) AIF-ets eiendomsrett eller eiendomsretten
til AIF-forvalteren som handler på vegne av
AIF-et, over aktivaene er verifisert.
2. En depotmottaker som har utkontraktert sine
depotfunksjoner til en tredjemann i henhold til
artikkel 21 nr. 11 i direktiv 2011/61/EU, skal
fortsatt være underlagt kravene i nr. 1 bokstav
b)–e) i denne artikkel. Depotmottakeren skal
også sikre at vedkommende tredjemann opp
fyller kravene i nr. 1 bokstav b)–g) i denne
artikkel og overholder plikten til å holde aktiva
atskilt i henhold til artikkel 99.
3. En depotmottakers oppbevaringsoppgaver
som nevnt i nr. 1 og 2, skal i tråd med gjen
nomlysningsmetoden komme til anvendelse
på de underliggende aktiva som innehas av
finansielle og/eller juridiske strukturer som
kontrolleres direkte eller indirekte av AIF-et
eller AIF-forvalteren på AIF-ets vegne.
Kravet i første ledd gjelder ikke fond-i-fond
eller mottakerfond/tilføringsfond-strukturer
(fond-i-ett-fond) dersom depotmottakeren for
de underliggende fondene oppbevarer disse
fonds aktiva i depot.
Artikkel 90
Oppbevaringsoppgaver med hensyn til kontroll
av eiendomsrett og registrering
1. AIF-forvalteren sikre at depotmottakeren når
den påbegynner sin virksomhet og løpende,
får alle relevante opplysninger som den tren
ger for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til
artikkel 21 nr. 8 bokstav b) i direktiv 2011/61/
EU, og skal sikre at depotmottakeren får alle
relevante opplysninger av tredjemann.

2. For å oppfylle forpliktelsene fastsatt i artikkel
21 nr. 8 bokstav b) i direktiv 2011/61/EU skal
depotmottakeren minst
a) ha tilgang uten unødig opphold til alle rele
vante opplysninger den trenger for å kunne
utføre sine oppgaver med hensyn til kon
troll av eiendomsrett og registrering, herunder relevante opplysninger som depot
mottakeren skal motta fra tredjemann,
b) ha tilstrekkelige og pålitelige opplysninger
til å forvisse seg om at AIF-et eller AIF-for
valteren på AIF-ets vegne har eiendoms
retten til aktivaene,
c) føre et register over de aktiva den har for
visset seg om eies av AIF-et eller AIF-forval
teren på AIF-ets vegne. For å oppfylle
denne forpliktelse skal depotmottakeren
i) i sitt register i AIF-ets navn føre opp de
aktiva, herunder deres respektive nomi
nelle beløp, som den har forvisset seg
om eies av AIF-et eller AIF-forvalteren
på AIF-ets vegne,
ii) til enhver tid kunne legge fram en full
stendig, ajourført fortegnelse over AIF
ets aktiva, herunder deres respektive
nominelle beløp.
I henhold til nr. 2 bokstav c) ii) skal depotmot
takeren sikre at det er innført framgangsmåter
som sikrer at registrerte aktiva ikke kan over
dras, overføres, byttes eller utleveres uten at
depotmottakeren eller dens oppdragstaker er
informert om transaksjonen, og depotmottake
ren skal uten unødig opphold ha tilgang til
dokumentasjon på hver transaksjon og posi
sjon fra den berørte tredjemann. AIF-forvalte
ren skal sikre at den berørte tredjemann uten
unødig opphold gir depotmottakeren sertifika
ter eller annen dokumentasjon hver gang et
aktiva kjøpes eller selges eller et foretak foretar
handlinger som fører til utstedelse av finansi
elle instrumenter, og minst en gang i året.
3. Depotmottakeren skal i alle tilfeller sikre at
AIF-forvalteren har innført og gjennomfører
hensiktsmessige framgangsmåter for å kon
trollere at de aktiva som er anskaffet av AIF-et
den forvalter, er korrekt registrert i AIF-ets
navn eller i AIF-forvalterens navn på AIF-ets
vegne, og skal kontrollere at posisjonene i AIF
forvalterens registre er i samsvar med de
aktiva depotmottakeren har forvisset seg om
eies av AIF-et eller AIF-forvalteren på AIF-ets
vegne. AIF-forvalteren skal sikre at alle
instrukser og relevante opplysninger vedrø
rende AIF-ets aktiva oversendes til depotmot
takeren slik at denne blir i stand til å utføre sin

2015–2016

Prop. 100 S

599

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

egen framgangsmåte for verifisering eller
avstemming.
4. Depotmottakeren skal utarbeide og gjennom
føre en framgangsmåte for opptrapping av til
tak som skal gjennomføres når uregelmessig
heter oppdages, som særlig skal fastsette at
AIF-forvalteren og vedkommende myndig
heter skal underrettes om situasjonen dersom
den ikke kan avklares og/eller bringes til opp
hør.
5. Oppbevaringsoppgavene nevnt i nr. 1–4 skal i
tråd med gjennomlysningsmetoden komme til
anvendelse på de underliggende aktiva som
innehas av finansielle og/eller juridiske struk
turer opprettet av AIF-et eller AIF-forvalteren
på AIF-ets vegne for å investere i underlig
gende aktiva, og som kontrolleres direkte eller
indirekte av AIF-et eller AIF-forvalteren på
AIF-ets vegne.
Kravet i første ledd gjelder ikke for fond-i
fond eller mottakerfond/tilføringsfond-struk
turer (fond-i-ett-fond) dersom depotmottake
ren for de underliggende fondene kontrollerer
eiendomsretten til og ivaretar registrerings
funksjoner for disse fonds aktiva.
Artikkel 91
Rapporteringsplikt for primærmeglere
1. Dersom det er utpekt en primærmegler, skal
AIF-forvalteren sikre at det fra utnevnelses
dato foreligger en avtale som fastsetter at pri
mærmegleren har plikt til å gi depotmottake
ren tilgang til blant annet en erklæring på et
varig medium som inneholder følgende opp
lysninger:
a) verdien ved slutten av hver bankdag av pos
tene nevnt i nr. 3,
b) eventuelle andre opplysninger som er nød
vendige for å sikre at AIF-ets depotmot
taker har ajourførte, nøyaktige opplys
ninger om verdien på aktivaene hvis opp
bevaring er utkontraktert i henhold til
artikkel 21 nr. 11 i direktiv 2011/61/EU.
2. Erklæringen nevnt i nr. 1 skal gjøres tilgjenge
lig for AIF-ets depotmottaker senest på slutten
av den bankdag den gjelder.
3. Postene nevnt i nr. 1 bokstav a) skal omfatte
følgende:
a) samlet verdi av de aktiva primærmegleren
innehar for AIF-et, dersom oppbevarings
funksjoner er utkontraktert i henhold til
artikkel 21 nr. 11 i direktiv 2011/61/EU.
Verdien av hvert enkelt av følgende:
i) kontantlån til AIF-et og påløpte renter,

ii) verdipapirer som AIF-et må levere til
bake under åpne korte posisjoner inn
gått på vegne av AIF-et,
iii) løpende oppgjørsbeløp som skal betales
av AIF-et i henhold til eventuelle termin
kontrakter med løpende avregning,
iv) kontantproveny av shortsalg som pri
mærmegleren innehar for korte posisjo
ner inngått på vegne av AIF-et,
v) kontantmargin som primærmegleren
innehar for åpne terminkontrakter med
løpende avregning inngått på vegne av
AIF-et. Denne plikten kommer i tillegg til
pliktene i henhold til artikkel 87 og 88,
vi) markedsverdi av eksponeringer ved
sluttid for eventuelle OTC-transaksjo
ner inngått på vegne av AIF-et,
vii) AIF-ets totale antall sikrede forpliktel
ser mot primærmegleren, og
viii) alle andre aktiva i tilknytning til AIF-et,
b) verdien av andre aktiva nevnt i artikkel 21
nr. 8 bokstav b) i direktiv 2011/61/EU som
primærmegleren innehar som sikkerhet
for sikrede transaksjoner inngått i henhold
til en primærmegleravtale,
c) verdien av de aktiva med hensyn til hvilke
primærmegleren har utøvd bruksretten til
AIF-ets aktiva,
d) en liste over alle institusjoner der primær
megleren innehar eller kan inneha likvide
midler fra AIF-et på en konto åpnet i AIF-ets
navn eller i AIF-forvalterens navn på AIF
ets vegne i henhold til artikkel 21 nr. 7 i
direktiv 2011/61/EU.
Artikkel 92
Tilsynsoppgaver – alminnelige krav
1. På tidspunktet for utnevnelsen skal depotmot
takeren vurdere risikoene forbundet med
arten av, omfanget av og kompleksiteten ved
AIF-ets strategi og AIF-ets organisasjon for å
kunne fastsette de framgangsmåter for tilsyn
som er hensiktsmessige for AIF-et og aktiva
ene som det investerer i, og som så gjennom
føres og anvendes. Disse framgangsmåtene
skal ajourføres jevnlig.
2. Når depotmottakeren utfører sine tilsynsopp
gaver i henhold til artikkel 21 nr. 9 i direktiv
2011/61/EU, skal den utføre etterkontroller
og verifiseringer av prosesser og framgangs
måter som AIF-forvalteren, AIF-et eller en
utpekt tredjemann har ansvar for. Depotmot
takeren skal under alle omstendigheter sikre
at det finnes en hensiktsmessig framgangs
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måte for verifisering og avstemming som er
gjennomført og anvendes og hyppig revideres.
AIF-forvalteren skal sikre at alle instrukser
vedrørende AIF-ets aktiva og drift sendes til
depotmottakeren slik at depotmottakeren blir i
stand til å utføre sin egen framgangsmåte for
verifisering eller avstemming.
3. Depotmottakeren skal innføre en klar og
omfattende framgangsmåte for opptrapping av
tiltak for å håndtere eventuelle uregelmessig
heter som oppdages innenfor rammen av dens
tilsynsoppgaver; opplysninger om denne fram
gangsmåten skal gjøres tilgjengelig for depot
mottakerens vedkommende myndigheter på
anmodning.
4. AIF-forvalteren sikre at depotmottakeren når
den påbegynner sin virksomhet og løpende,
får alle relevante opplysninger som den tren
ger for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til
artikkel 21 nr. 9 i direktiv 2011/61/EU, herunder de opplysninger depotmottakeren skal
motta fra tredjemann. AIF-forvalteren skal sær
lig sikre at depotmottakeren får tilgang til AIF
forvalterens regnskaper og kan avlegge AIF
forvalteren besøk i dens lokaler og hos eventu
elle tjenesteytere AIF-et eller AIF-forvalteren
har utpekt, for eksempel forvaltere eller
eksterne sakkyndige, og kan granske rappor
ter og erklæringer om anerkjente eksterne
sertifiseringer utferdiget av kvalifiserte uav
hengige revisorer eller andre sakkyndige for å
sikre at framgangsmåtene som er innført, er
tilstrekkelige og relevante.
Artikkel 93
Forpliktelser med hensyn til tegning og
innløsning
For å oppfylle forpliktelsene fastsatt i artikkel 21
nr. 9 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU skal depot
mottakeren oppfylle følgende krav:
1) Depotmottakeren skal sikre at AIF-et, AIF-for
valteren eller den utpekte enhet har innført,
gjennomfører og anvender en hensiktsmessig
og ensartet framgangsmåte for å
i) avstemme tegningsordrene mot tegnings
beløpene og antallet utstedte andeler eller
aksjer mot tegningsbeløpene mottatt av
AIF-et,
ii) avstemme innløsningsordrene mot utbe
talte innløsningsbeløp og antall mortifi
serte andeler eller aksjer mot innløsnings
beløp utbetalt av AIF-et,
iii) regelmessig kontrollere at framgangs
måten for avstemming er hensiktsmessig.

Ved anvendelse av i), ii) og iii) skal depotmot
takeren særlig regelmessig kontrollere sam
svaret mellom det samlede antall andeler eller
aksjer i AIF-ets kontoer og det samlede antall
utestående aksjer eller andeler som framkom
mer i AIF-ets register.
2) En depotmottaker skal sikre og regelmessig
sjekke at framgangsmåtene for salg, utste
delse, gjenkjøp, innløsning og mortifikasjon av
aksjer eller andeler i AIF-et utføres i samsvar
med gjeldende nasjonal lovgivning og AIF-ets
regler eller stiftelsesdokumenter, og kontrol
lere at disse framgangsmåtene gjennomføres
på en effektiv måte.
3) Hyppigheten av depotmottakerens kontroller
skal være tilpasset hyppigheten for tegninger
og innløsninger.
Artikkel 94
Forpliktelser med hensyn til verdsetting av
aksjer/andeler
1. For å oppfylle forpliktelsene fastsatt i artikkel
21 nr. 9 bokstav b) i direktiv 2011/61/EU skal
depotmottakeren
a) løpende kontrollere at hensiktsmessige og
ensartede framgangsmåter er innført og
anvendes med henblikk på verdsettingen
av AIF-ets aktiva i samsvar med artikkel 19
i direktiv 2011/61/EU og dets gjennom
føringstiltak og med AIF-ets regler og stif
telsesdokumenter, og
b) sikre at retningslinjene og framgangsmå
tene for verdsetting blir effektivt gjennom
ført og regelmessig gjennomgått.
2. Depotmottakerens framgangsmåter skal
gjennomføres med en hyppighet som er i
samsvar med hyppigheten i AIF-ets retnings
linjer for verdsetting som definert i artikkel
19 i direktiv 2011/61/EU og dets gjennom
føringstiltak.
3. Dersom depotmottakeren anser at beregnin
gen av verdien av aksjene eller andelene i AIFet ikke er utført i samsvar med gjeldende lov
givning, AIF-ets regler eller artikkel 19 i direk
tiv 2011/61/EU, skal den underrette AIF-for
valteren og/eller AIF-et og sikre at det raskt
treffes korrigerende tiltak for å ivareta interes
sene til AIF-ets investorer.
4. Dersom en ekstern sakkyndig er utpekt for å
foreta verdsettingen, skal depotmottakeren
kontrollere at utnevnelsen av den eksterne
sakkyndige er i henhold til artikkel 19 i
direktiv 2011/61/EU og dets gjennom
føringstiltak.
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Artikkel 95
Forpliktelser med hensyn til utførelse av
AIF-forvalterens instrukser
For å oppfylle forpliktelsene fastsatt i artikkel 21
nr. 9 bokstav c) i direktiv 2011/61/EU skal depot
mottakeren minst
a) utarbeide og gjennomføre hensiktsmessige
framgangsmåter for å kontrollere at AIF-et og
AIF-forvalteren overholder gjeldende lover
og forskrifter og AIF-ets regler og stiftelses
dokumenter. Depotmottakeren skal særlig
kontrollere at AIF-et overholder investerings
begrensningene og grensene for finansiell
giring fastsatt i AIF-ets tilbudsdokumenter.
Disse framgangsmåtene skal stå i et rimelig
forhold til AIF-ets art, størrelse og kompleksi
tet,
b) utarbeide og gjennomføre en framgangsmåte
for opptrapping av tiltak dersom AIF-et over
skrider en av grensene eller begrensningene
nevnt i bokstav a).

dokumenter og gjeldende nasjonal lovgiv
ning,
b) sikre at hensiktsmessige tiltak treffes for
det tilfelle at AIF-ets revisorer har framsatt
forbehold med hensyn til årsregnskapet.
AIF-et eller AIF-forvalteren på AIF-ets
vegne skal gi depotmottakeren alle opplys
ninger om forbehold framsatt med hensyn
til finansregnskapet, og
c) når utbytteutbetalingene er vedtatt av AIF
forvalteren, kontrollere at de, og eventuelt
det resultatavhengige vederlaget, er full
stendige og korrekte.
2. Dersom depotmottakeren anser at inntek
tene ikke har blitt beregnet i samsvar med
gjeldende lovgivning eller AIF-ets regler
eller stiftelsesdokumenter, skal den under
rette AIF-forvalteren og/eller AIF-et om
dette og sikre at det raskt treffes korrige
rende tiltak for å ivareta interessene til AIF
ets investorer.
Artikkel 98

Artikkel 96

Behørig aktsomhet

Forpliktelser med hensyn til rask gjennomføring
av transaksjoner

1. For å oppfylle forpliktelsene fastsatt i artikkel
21 nr. 11 bokstav c) i direktiv 2011/61/EU skal
depotmottakeren gjennomføre og anvende en
hensiktsmessig dokumentert framgangsmåte
for behørig aktsomhet ved utvelgelse og
løpende overvåking av oppdragstakeren.
Framgangsmåten skal gjennomgås regelmes
sig og minst en gang i året og skal på anmod
ning gjøres tilgjengelig for vedkommende
myndigheter.
2. Ved utvelgelse og utpeking av en tredjemann
som oppbevaringsfunksjoner utkontrakteres
til i henhold til artikkel 21 nr.11 i direktiv
2011/61/EU, skal depotmottakeren utvise all
behørig sakkyndighet, omhu og aktsomhet for
å sikre at tredjemann som de finansielle instru
mentene overlates til, har et tilstrekkelig ver
nenivå. Depotmottakeren skal minst
a) vurdere regelverket, herunder landrisiko,
depotrisiko og tvangskraften av tredje
manns avtaler. Denne vurderingen skal
særlig sette depotmottakeren i stand til å
fastslå hvilke konsekvenser insolvens hos
tredjemann vil kunne ha for AIF-ets aktiva
og rettigheter. Dersom depotmottakeren
blir klar over at aktivaene ikke er tilstrekke
lig atskilt til at lovgivningen i den stat der
tredjemann er etablert, sikrer dem vern
mot insolvens, skal den umiddelbart under
rette AIF-forvalteren om dette,

1. For å oppfylle forpliktelsene fastsatt i artikkel
21 nr. 9 bokstav d) i direktiv 2011/61/EU skal
depotmottakeren utarbeide en framgangsmåte
for å oppdage eventuelle situasjoner der veder
lag for transaksjoner som berører aktiva som
tilhører AIF-et eller AIF-forvalteren på AIF-ets
vegne, ikke remitteres til AIF-et innen vanlige
frister, og skal i så tilfelle underrette AIF-for
valteren om dette, og dersom situasjonen ikke
blir rettet opp, kreve at de finansielle instru
mentene blir tilbakelevert fra motparten der
det er mulig.
2. Dersom transaksjonene ikke finner sted på et
regulert marked, skal de vanlige fristene vur
deres ut fra vilkårene for transaksjonene
(OTC-derivatkontrakter eller investeringer i
fast eiendom eller i privateide selskaper).
Artikkel 97
Oppgaver med hensyn til fordeling av AIF-ets
inntekter
1. For å oppfylle forpliktelsene fastsatt i artikkel
21 nr. 9 bokstav e) i direktiv 2011/61/EU skal
depotmottakeren
a) sikre at beregningen av nettoinntekt, etter
at den er oppgitt av AIF-forvalteren, anven
des i samsvar med AIF-ets regler, stiftelses
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b) vurdere hvorvidt tredjemanns metoder,
framgangsmåter og interne kontroller er til
strekkelige til å sikre at de finansielle
instrumentene til AIF-et eller AIF-forvalte
ren på AIF-ets vegne behandles med den
nødvendige omhu og sikres et vern av høy
standard,
c) vurdere hvorvidt tredjemanns finansielle
soliditet og omdømme er forenlige med
oppgavene som skal utkontrakteres. Denne
vurderingen skal baseres på opplysninger
framlagt av eventuell tredjemann samt
andre data og opplysninger, der slike er til
gjengelig,
d) sikre at denne tredjemann har nødvendig
driftsmessig og teknisk kapasitet til å utføre
de utkontrakterte depotoppgavene med en
tilfredsstillende grad av vern og sikkerhet.
3. Depotmottakeren skal utvise all behørig
sakkyndighet, omhu og aktsomhet ved utførel
sen av den periodiske gjennomgåelsen og den
løpende overvåkingen for å sikre at tredje
mann fortsetter å oppfylle kriteriene fastsatt i
nr. 1 og vilkårene fastsatt i artikkel 21 nr. 11
bokstav d) i direktiv 2011/61/EU. For dette
formål skal depotmottakeren minst
a) overvåke hvordan tredjemann utfører sine
oppgaver og oppfyller depotmottakerens
standarder,
b) sikre at tredjemann utfører sine depotopp
gaver med en høy grad av omhu, forsiktig
het og aktsomhet, og særlig at den holder
de finansielle instrumentene atskilt i sam
svar med kravene i artikkel 99,
c) gjennomgå depotrisikoene forbundet med
beslutningen om å overlate aktivaene til
tredjemann, og uten unødig opphold under
rette AIF-et eller AIF-forvalteren om even
tuelle forandringer ved disse risikoene.
Denne vurderingen skal baseres på opplys
ninger framlagt av tredjemann samt andre
data og opplysninger, der slike er tilgjenge
lige, Ved uro på finansmarkedene eller der
som en risiko er påvist, skal gjennomgåel
sen foretas hyppigere og være mer omfat
tende. Dersom depotmottakeren blir klar
over at aktivaene ikke lenger er tilstrekke
lig atskilt til at lovgivningen i den stat der
tredjemann er etablert, sikrer dem vern
mot insolvens, skal den umiddelbart under
rette AIF-forvalteren om dette.
4. Dersom tredjemann igjen utkontrakterer noen
av funksjonene som er utkontraktert til den,
skal vilkårene og kriteriene fastsatt i nr. 1, 2 og
3 få anvendelse mutatis mutandis.

5. Depotmottakeren skal overvåke overholdelsen
av artikkel 21 nr. 4 i direktiv 2011/61/EU.
6. Depotmottakeren skal utarbeide beredskaps
planer for hvert marked der den i henhold til
artikkel 21 nr. 11 i direktiv 2011/61/EU har
utpekt en tredjemann til å ivareta oppbeva
ringsoppgaver. Dersom det finnes en alterna
tiv leverandør, skal denne identifiseres i bered
skapsplanen.
7. Depotmottakeren skal treffe de tiltak, herunder heving av avtalen, som best ivaretar
AIF-ets og dets investorers interesser dersom
oppdragstakeren ikke lenger oppfyller kra
vene.
Artikkel 99
Atskillelsesplikt
1. Dersom oppbevaringsfunksjonene helt eller
delvis er utkontraktert til tredjemann, skal
depotmottakeren sikre at den tredjemann som
oppbevaringsfunksjoner er utkontraktert til i
henhold til artikkel 21 nr. 11 i direktiv 2011/
61/EU, handler i samsvar med atskillelsesplik
ten fastsatt i artikkel 21 nr. 11 bokstav d) iii) i
direktiv 2011/61/EU, ved å kontrollere at
tredjemann
a) har de registre og regnskaper som er nød
vendige for at depotmottakeren til enhver
tid uten opphold skal kunne skille aktiva til
hørende depotmottakerens AIF-kunder fra
depotmottakerens egne aktiva, andre kun
ders aktiva, aktiva som depotmottakeren
innehar for egen regning, og aktiva som
depotmottakeren innehar for egne kunder
som ikke er AIF-er,
b) fører registre og regnskaper på en måte
som sikrer at de er nøyaktige, og særlig slik
at de stemmer med de aktiva som oppbeva
res for depotmottakerens kunder.
c) regelmessig foretar avstemminger mellom
sine interne regnskaper og registre og
regnskapene og registrene til den tredje
mann som oppbevaringsfunksjoner er
utkontraktert til i henhold til artikkel 21 nr.
11 tredje ledd i direktiv 2011/61/EU,
d) innfører tilstrekkelige organisatoriske
ordninger for å gjøre risikoen for tap eller
reduksjon av finansielle instrumenter
eller av rettigheter i forbindelse med
finansielle instrumenter så liten som
mulig i tilfelle av misbruk av de finansielle
instrumentene, bedrageri, dårlig admini
strasjon, utilstrekkelig føring av registre
eller uaktsomhet,
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e) dersom tredjemann er en enhet som nevnt
i artikkel 18 nr. 1 bokstav a), b) og c) i direk
tiv 2006/73/EF som er underlagt effektive
tilsynsregler og effektivt tilsyn som har
samme virkning som unionsretten, og som
håndheves effektivt, skal depotmottakeren
treffe de nødvendige tiltak for å sikre at
AIF-ets likvide midler står på en eller flere
kontoer i samsvar med artikkel 21 nr. 7 i
direktiv 2011/61/EU.
2. Dersom en depotmottaker har utkontraktert
sine depotfunksjoner til tredjemann i henhold
til artikkel 21 nr. 11 i direktiv 2011/61/EU,
skal tredjemanns oppfyllelse av atskillelses
plikten overvåkes for å sikre at finansielle
instrumenter som tilhører depotmottakerens
kunder, er sikret vern mot insolvens hos
nevnte tredjemann. Dersom kravene fastsatt i
nr. 1 i henhold til gjeldende lovgivning, herunder lovgivningen knyttet til eiendom eller
insolvens, ikke er tilstrekkelige til å oppnå
dette målet, skal depotmottakeren vurdere
hvilke ytterligere tiltak som bør treffes for å
gjøre risikoen for tap så liten som mulig og
opprettholde et tilstrekkelig vernenivå.
3. Nr. 1 og 2 får anvendelse mutatis mutandis
dersom den tredjemann som oppbevarings
funksjoner er utkontraktert til i henhold til
artikkel 21 nr. 11 i direktiv 2011/61/EU, har
besluttet å utkontraktere hele eller deler av
sine oppbevaringsfunksjoner til en annen
tredjemann i henhold til artikkel 21 nr. 11
tredje ledd i direktiv 2011/61/EU.
Avsnitt 4
Tap av finansielle instrumenter, ansvarsfritak og
objektive grunner
(artikkel 21 nr. 12 og 13 i direktiv 2011/61/EF)

2.

3.

4.

5.

b) AIF-et har blitt endelig fratatt eiendomsret
ten til det finansielle instrumentet,
c) AIF-et er endelig ute av stand til å avhende
direkte eller indirekte det finansielle instru
mentet,
AIF-forvalteren skal ved fastslåelse av tapet av
et finansielt instrument følge en dokumentert
framgangsmåte som uten videre er tilgjengelig
for vedkommende myndigheter. Så snart et
tap er fastslått, skal investorene umiddelbart
underrettes om dette på et varig medium.
Et finansielt instrument oppbevart i depot skal
ikke anses som tapt i henhold til artikkel 21 nr.
12 i direktiv 2011/61/EU når et AIF er endelig
fratatt sin eiendomsrett til et bestemt instru
ment, men dette instrumentet er blitt erstattet
med eller konvertert til et eller flere andre
finansielle instrumenter.
I tilfelle av insolvens hos en tredjemann som
oppbevaring i depot av finansielle instrumen
ter er utkontraktert til, skal tapet av det finansi
elle instrumentet som ble oppbevart i depot,
fastslås av AIF-forvalteren så snart et av vilkå
rene oppført i nr. 1 er oppfylt med sikkerhet.
Senest når insolvensbehandlingen avslut
tes, skal det være avklart med sikkerhet om et
av vilkårene i nr. 1 er oppfylt. AIF-forvalteren
og depotmottakeren skal overvåke insolvens
behandlingen nøye for å bringe på det rene om
alle eller bare noen av de finansielle instrumen
tene som ble overlatt til den tredjemann som
oppbevaring i depot ble utkontraktert til, fak
tisk har gått tapt.
Tap av et finansielt instrument som er oppbe
vart i depot, skal fastslås uten hensyn til om vil
kårene fastsatt i nr. 1 er oppfylt som følge av
bedrageri, uaktsomhet eller annen forsettlig
eller uforsettlig handling.

Artikkel 101
Artikkel 100
Tap av et finansielt instrument oppbevart i depot

Ansvarsfritak i henhold til artikkel 21 nr. 12 i
direktiv 2011/61/EU

1. Tap av et finansielt instrument oppbevart i
depot i henhold til artikkel 21 nr. 12 i direktiv
2011/61/EU skal anses å ha funnet sted når et
av følgende vilkår er oppfylt med hensyn til et
finansielt instrument som oppbevares i depot
av depotmottakeren eller en tredjemann som
oppbevaring i depot av finansielle instrumen
ter er utkontraktert til:
a) AIF-et har påberopt seg en eiendomsrett
som beviselig ikke er gyldig fordi den enten
ikke eksisterer lenger, eller fordi den aldri
har eksistert,

1. Depotmottakeren skal ikke holdes ansvarlig i
henhold til artikkel 21 nr. 12 annet ledd i direk
tiv 2011/61/EU dersom den kan bevise at alle
følgende vilkår er oppfylt:
a) den hendelse som førte til tapet, ikke skyl
des en handling eller en unnlatelse fra
depotmottakerens side eller fra den tredje
mann som oppbevaringen i depot var utkon
traktert til i henhold til artikkel 21 nr. 8 bok
stav a) i direktiv 2011/61/EU,
b) depotmottakeren kunne ikke med rimelig
het ha forhindret den hendelse som førte til
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tapet, og har truffet alle de forholdsregler
som påhviler en forsiktig depotmottaker i
henhold til vanlig praksis i bransjen,
c) til tross for en grundig og omfattende akt
somhetsvurdering kunne depotmottakeren
ikke ha forhindret tapet,
Dette vilkåret kan anses oppfylt dersom
depotmottakeren har sikret at depotmotta
keren og den tredjemann som oppbevaring
i depot av finansielle instrumenter var
utkontraktert til i henhold til artikkel 21 nr.
8 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU, har
truffet alle følgende tiltak:
i) de har utarbeidet, gjennomført,
anvendt og opprettholdt strukturer og
framgangsmåter og har sakkunnskap
som er egnet og står i et rimelig forhold til arten av og kompleksiteten ved
AIF-ets aktiva til i god tid å kunne iden
tifisere og løpende overvåke eksterne
hendelser som kan føre til tap av et
finansielt instrument som oppbevares i
depot,
ii) de har løpende vurdert hvorvidt en av
hendelsene nevnt i i) utgjør en vesentlig
risiko for tap av et finansielt instrument
som er oppbevart i depot,
iii) i tilfeller der det er identifisert faktiske
eller mulige eksterne hendelser som
antas å utgjøre en vesentlig risiko for
tap av et finansielt instrument som opp
bevares i depot, har de underrettet
AIF-forvalteren om den vesentlige risi
koen som er identifisert, og truffet
eventuelle hensiktsmessige tiltak for å
forebygge og redusere tapet av finansi
elle instrumenter som er oppbevart i
depot.
2. Kravene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) kan
anses oppfylt under følgende omstendigheter:
a) naturfenomener som ligger utenfor
menneskelig kontroll eller innflytelse,
b) vedtakelsen av lover, dekreter, forordnin
ger eller beslutninger av en regjering eller
et statlig organ, herunder domstoler, som
påvirker det finansielle instrument som
oppbevares i depot,
c) krig, opptøyer eller andre større omveltnin
ger.
3. Kravene nevnt i nr. 1 bokstav a) og b) skal
ikke anses oppfylt i tilfelle av regnskapsfeil,
funksjonssvikt, bedrageri eller manglende
anvendelse av atskillelseskravene fra depot
mottakerens side eller hos tredjemann som

oppbevaringen i depot av finansielle instru
menter er utkontraktert til i henhold til artik
kel 21 nr. 8 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU.
4. Denne artikkel får anvendelse mutatis mutan
dis på oppdragstakeren dersom depotmottake
ren ved avtale har overført sitt ansvar i henhold til artikkel 21 nr. 13 og 14 i direktiv 2011/
61/EU.
Artikkel 102
Objektive grunner til ansvarsfritak for
depotmottakeren
1. De objektive grunnene til å avtale ansvarsfri
tak i henhold til artikkel 21 nr. 13 i direktiv
2011/61/EU skal være
a) begrenset til nøyaktige og konkrete
omstendigheter som kjennetegner en gitt
virksomhet,
b) i samsvar med depotmottakerens retnings
linjer og beslutninger.
2. De objektive grunnene skal godtgjøres hver
gang depotmottakeren har til hensikt å fra
skrive seg ansvar.
3. Depotmottakeren skal anses å ha objektive
grunner til å avtale ansvarsfraskrivelse i sam
svar med artikkel 21 nr. 13 i direktiv 2011/61/
EU dersom depotmottakeren kan vise at den
ikke hadde andre muligheter enn å utkontrak
tere sine depotoppgaver til en tredjemann.
Dette kan særlig være tilfelle der
a) lovgivningen i en tredjestat krever at visse
finansielle instrumenter oppbevares i depot
hos et lokalt foretak, og ingen lokale foretak
oppfyller kriteriene for utkontraktering
fastsatt i artikkel 21 nr. 11 i direktiv 2011/
61/EU, eller
b) AIF-forvalteren insisterer på å opprettholde
en investering i en viss jurisdiksjon, til tross
for at depotmottakeren har advart om at
dette medfører økt risiko.
Kapittel V
Krav om åpenhet, finansiell giring, regler med
hensyn til tredjestater og utveksling av
opplysninger om mulige konsekvenser av
AIF-forvalterens virksomhet
Avsnitt 1
Årsrapport, opplysninger til investorene og
rapportering til vedkommende myndigheter
(artikkel 22 nr. 2 bokstav a)–e) og artikkel 23 nr. 4
og 24 nr. 1 i direktiv 2011/61/EF)
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Artikkel 103
Allmenne prinsipper for årsrapporten
Alle opplysninger som gis i årsrapporten, herunder opplysningene angitt i dette avsnitt, skal
være relevante, pålitelige, sammenlignbare og
tydelige. Årsrapporten skal inneholde de opplys
ninger investorene trenger om særlige AIF-struk
turer.
Artikkel 104
Innhold i og format for balansen eller oversikten
over aktiva og passiva samt redegjørelsen for
inntekter og utgifter
1. Balansen eller oversikten over aktiva og pas
siva skal inneholde minst følgende opplysnin
ger og underliggende poster i samsvar med
artikkel 22 nr. 2 bokstav a) i direktiv 2011/61/
EU:
a) «aktiva», som består av ressurser kontrol
lert av AIF-et som en følge av tidligere hen
delser, og som forventes å gi AIF-et framti
dige økonomiske fordeler. Aktiva skal klas
sifiseres i følgende poster:
i) «investeringer», herunder blant annet
gjelds- og egenkapitalinstrumenter, fast
eiendom og derivater,
ii) «kontanter og kontantekvivalenter»,
herunder blant annet kassabeholdning,
innskudd på anfordring og kortsiktige
likvide investeringer som oppfyller kra
vene,
iii) «fordringer», herunder blant annet ute
stående beløp i tilknytning til utbytte og
renter, investeringer som er solgt, beløp
til gode hos meglere samt «forskudds
betalinger», herunder blant annet beløp
betalt på forhånd i forbindelse med AIF
ets utgifter,
b) «passiva», som består av AIF-ets eksi
sterende forpliktelser som en følge av tid
ligere hendelser, og som ved oppgjør for
ventes å føre til en reduksjon av AIF-ets
ressurser som omfatter økonomiske for
deler. Passiva skal klassifiseres i følgende
poster:
i) «gjeld», herunder skyldige beløp i til
knytning til kjøp av investeringer eller
innløsning av andeler eller aksjer i AIFet og skyldige beløp til meglere samt
«påløpte utgifter», herunder blant annet
forpliktelser som gjelder gebyrer for
forvaltning og rådgivning, resultatav
hengige gebyrer, renter og andre utgif

ter som påløper i forbindelse med AIF
ets virksomhet,
ii) «lån», herunder blant annet skyldige
beløp til banker og andre motparter,
iii) «andre passiva», herunder blant annet
skyldige beløp til motparter for sikker
het ved tilbakelevering av verdipapirer
som er utlånt, utsatte inntekter samt
skyldige utbytter og utdelinger,
c) «netto aktiva», som består av residualinter
essen i AIF-ets aktiva etter fradrag av alle
passiva.
2. Redegjørelsen for inntekter og utgifter skal
inneholde minst følgende opplysninger og
underliggende poster:
a) «inntekter», som består av enhver økning i
økonomiske fordeler i regnskapsperioden i
form av tilganger eller verdistigning på
aktiva eller en reduksjon av passiva som
fører til en økning i netto aktiva, bortsett fra
økning ved innskudd fra investorer. Inntek
tene skal klassifiseres i følgende poster:
i) «finansinntekter», som kan videreklas
sifiseres som følger:
– «utbytteinntekter», som gjelder
utbytte på egenkapitalinvesteringer
som AIF-et har krav på,
– «renteinntekter», som gjelder renter
på investeringer og likvide midler
som AIF-et har krav på,
– «leieinntekter», som gjelder leieinn
tekter fra investeringer i fast eien
dom som AIF-et har krav på,
ii) «realiserte gevinster på investeringer»,
som består av gevinster som realiseres
ved avhending av investeringer,
iii) «urealiserte gevinster på investerin
ger», som består av gevinster som reali
seres ved verdiregulering av investerin
ger,
iv) «andre inntekter», herunder blant annet
provisjonsinntekter på utlånte verdipa
pirer og fra diverse kilder.
b) «utgifter», som består av enhver reduksjon
i økonomiske fordeler i regnskapsperioden
i form av avganger eller verdifall på aktiva
eller en økning av passiva som fører til en
nedgang i netto aktiva, bortsett fra nedgang
som er forbundet med utdelinger til inves
torer. Utgiftene skal klassifiseres i følgende
poster:
– «rådgivnings- eller forvaltningsgeby
rer», som består av avtalefestede geby
rer som skal betales til rådgiveren eller
AIF-forvalteren,
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–

3.

4.

5.

6.

7.

«andre utgifter», herunder blant annet
administrasjonskostnader, honorarer,
depotgebyr og renter. Det skal redegjø
res særskilt for poster som er vesent
lige,
– «realisert tap på investeringer», som
består av tap som realiseres ved avhen
ding av investeringer,
– «urealisert tap på investeringer», som
består av tap som realiseres ved verdi
regulering av investeringer,
c) «nettoresultat», som består av oversky
tende inntekter i forhold til utgifter eller
overskytende utgifter i forhold til inntekter,
alt etter som.
Oppstilling, nomenklatur og terminologi for
postene skal følge den regnskapsstandard som
får anvendelse på AIF-et eller de regler AIF-et
har vedtatt, og skal være i samsvar med gjel
dende lovgivning der AIF-et er etablert. Listen
over postene kan endres eller forlenges for å
sikre overholdelse av ovenstående krav.
Ytterligere poster, avsnitt og delsummer skal
tas med dersom dette vil bidra til forståelsen
av AIF-ets finansielle stilling i balansen eller
oversikt over aktiva og passiva eller AIF-ets
finansielle resultat, med samme innhold og
format som resultatregnskapet. Om relevant
skal det gis ytterligere opplysninger i notene
til finansregnskapet. Formålet med notene
skal være å gi en nærmere beskrivelse eller
spesifikasjon av postene i hovedoppstillingene
og opplysninger om poster som ikke oppfyller
kravene til å føres i disse oppstillingene.
Hver vesentlig kategori av likeartede poster
skal vises særskilt. Det skal redegjøres sær
skilt for alle poster som er vesentlige. Vesent
ligheten skal vurderes ut fra kravene i den
regnskapsstandard som er vedtatt.
Oppstillingen og klassifiseringen av poster i
balansen eller i oversikten over aktiva og pas
siva skal være uendret fra en rapporteringseller regnskapsperiode til den neste, med min
dre det er åpenbart at en annen oppstilling
eller klassifikasjon vil være mer hensiktsmes
sig, for eksempel dersom en endring i investe
ringsstrategi fører til andre handlemønstre,
eller dersom en regnskapsstandard krever at
oppstillingen endres.
Når det gjelder innholdet og formatet for resul
tatregnskapet som fastsatt i vedlegg IV, skal
alle inntekts- og utgiftsposter i en gitt periode
føres i resultatregnskapet, med mindre en
regnskapsstandard vedtatt av AIF-et bestem
mer noe annet.

Artikkel 105
Virksomhetsberetning for regnskapsåret
1. Virksomhetsberetningen for regnskapsåret
skal inneholde minst
a) en oversikt over investeringsvirksomheten
i løpet av året eller perioden, og en oversikt
over AIF-ets portefølje ved årets eller perio
dens utgang,
b) en oversikt over AIF-ets resultater i året
eller perioden,
c) vesentlige endringer som definert i det
nedenstående, i opplysningene nevnt i
artikkel 23 i direktiv 2011/61/EU, som det
ikke allerede er redegjort for i finansregn
skapet.
2. Beretningen skal inneholde en rettvisende og
balansert redegjørelse for AIF-ets virksomhet,
med en beskrivelse av de største risikoene og
de største usikkerhetsfaktorene med hensyn
til investeringer og økonomi som AIF-et står
overfor.
3. I den grad det er nødvendig for å forstå AIF-ets
investeringsvirksomhet eller resultat, skal ana
lysen inneholde både finansielle og ikke-finan
sielle resultatnøkkeltall som er relevante for
AIF-et. Opplysningene som gis i beretningen
skal være i samsvar med nasjonale regler der
AIF-et er etablert.
4. Opplysningene i virksomhetsberetningen skal
inngå i styrets beretning eller investeringsfor
valternes rapport, i den utstrekning denne van
ligvis framlegges sammen med AIF-ets finans
regnskap.
Artikkel 106
Vesentlige endringer
1. Enhver endring i opplysningene skal anses
som vesentlig i henhold til artikkel 22 nr. 2
bokstav d) i direktiv 2011/61/EU dersom det
foreligger en vesentlig sannsynlighet for at en
fornuftig investor, dersom han eller hun blir
kjent med opplysningene, ville revurdere sin
investering i AIF-et, også fordi opplysningene
ville kunne påvirke investorens evne til å utøve
sine rettigheter i forbindelse med investerin
gen, eller på annen måte skade interessene til
en eller flere investorer i AIF-et.
2. For å overholde artikkel 22 nr. 2 bokstav d) i
direktiv 2011/61/EU skal AIF-forvalterne
vurdere endringer i løpet av regnskapsåret i
opplysningene nevnt i artikkel 23 i direktiv
2011/61/EU i samsvar med nr. 1 i denne
artikkel.
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3. Opplysningene skal legges fram i tråd med
kravene i de regnskapsstandarder og regn
skapsregler som AIF-et har vedtatt, sammen
med en beskrivelse av enhver mulig eller for
ventet virkning på AIF-et og/eller på AIF-ets
investorer. Ytterligere opplysninger skal fram
legges dersom overholdelse av særlige krav i
regnskapsstandardene og regnskapsreglene
ikke i tilstrekkelig grad gjør det mulig for
investorene å forstå rekkevidden av end
ringen.
4. Dersom de opplysninger som skal framlegges
i henhold til nr. 1 ikke omfattes av AIF-ets
regnskapsstandarder eller regnskapsregler,
skal det framlegges en beskrivelse av den
vesentlige endringen sammen med opplysnin
ger om den mulige eller forventede virkning
på AIF-et og/eller AIF-ets investorer.
Artikkel 107
Offentliggjøring av opplysninger om
godtgjøring
1. Ved framlegging av opplysninger i henhold til
artikkel 22 nr. 2 bokstav e) i direktiv 2011/61/
EU skal det angis om det samlede godtgjø
ringsbeløpet utgjør
a) det samlede godtgjøringsbeløpet til hele
AIF-forvalterens personale, i hvilket tilfelle
antall mottakere skal angis,
b) det samlede godtgjøringsbeløpet til de av
AIF-forvalterens personale som helt eller
delvis deltar i AIF-ets virksomhet, i hvilket
tilfelle antall mottakere skal angis,
c) den andel av det samlede godtgjøringsbelø
pet til AIF-forvalterens personale som kan
tilskrives AIF-et, i hvilket tilfelle antall mot
takere skal angis.
2. Sammen med samlet godtgjøringsbeløp for
regnskapsåret skal det også opplyses om even
tuelt resultatavhengig vederlag utbetalt av
AIF-et.
3. Dersom opplysningene framlegges av AIF-for
valteren, skal de fordeles etter AIF, i den grad
slike opplysninger foreligger eller er lett til
gjengelige. Opplysningene skal omfatte en
beskrivelse av hvordan man har kommet fram
til denne fordelingen.
4. AIF-forvalterne skal legge fram generelle opp
lysninger om finansielle og ikke-finansielle kri
terier for godtgjøringspolitikk og -praksis for
relevante personalkategorier slik at investo
rene kan vurdere de stimuleringstiltak som er
iverksatt. I samsvar med prinsippene fastsatt i
vedlegg II til direktiv 2011/61/EU skal AIF

forvalterne offentliggjøre minst de opplysnin
ger som trengs for å forstå AIF-ets risikoprofil
og de tiltak det treffer for å unngå eller hånd
tere interessekonflikter.
Artikkel 108
Periodisk rapportering til investorer
1. Opplysningene nevnt i artikkel 23 nr. 4 i direk
tiv 2011/61/EU skal framlegges på en klar og
forståelig måte.
2. Ved framlegging av den prosentandelen av
AIF-ets aktiva som fordi de er av illikvid art er
underlagt særlige ordninger i henhold til artik
kel 23 nr. 4 bokstav a) i direktiv 2011/61/EU,
skal AIF-forvalteren
a) legge fram en oversikt over alle særlige ord
ninger som gjelder, herunder opplysninger
om sidelommer, begrenset innløsning og lig
nende ordninger, den verdsettingsmetode
som er anvendt på aktiva som er underlagt
slike ordninger, og hvordan forvaltningsge
byrer og resultatavhengige gebyrer kom
mer til anvendelse på disse aktivaene,
b) legge fram disse opplysningene som et ledd
i AIF-ets periodiske rapportering til investo
rene i samsvar med AIF-ets regler eller stif
telsesdokumenter, eller samtidig med pro
spekt og tilbudsdokument og minst samti
dig som årsrapporten gjøres tilgjengelig i
samsvar med artikkel 22 nr. 1 i direktiv
2011/61/EU.
Den prosentandel av AIF-ets aktiva som er
underlagt særlige ordninger i henhold til artik
kel 1 nr. 5, skal beregnes som netto andelsverdi
av andelene som er underlagt særlige ordnin
ger, dividert på netto andelsverdi av det
berørte AIF-et.
3. Når det gjelder eventuelle nye ordninger for
styring av likviditeten i AIF-et i henhold til
artikkel 23 nr. 4 bokstav b) i direktiv 2011/61/
EU, skal AIF-forvalterne
a) for hvert AIF som de forvalter som ikke er
et AIF av lukket type uten finansiell giring,
underrette investorene hver gang de gjør
endringer i systemene og framgangs
måtene for likviditetsstyring nevnt i artik
kel 16 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU som er
vesentlige i henhold til artikkel 106 nr. 1,
b) umiddelbart underrette investorene når de
begrenser innløsning, innfører sidelommer
eller lignende særlige ordninger eller
beslutter å suspendere innløsning,
c) en oversikt over endringer i likviditetsord
ningene, enten ordningene er særlige ord

608

Prop. 100 S

2015–2016

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

ninger eller ikke. Om relevant skal oversik
ten inneholde vilkårene for at innløsning til
lates, og under hvilke omstendigheter for
valteren skal utøve skjønn. Oversikten skal
også omfatte opplysninger om eventuelle
begrensninger av stemmerett og andre
begrensninger som kommer til anvendelse,
lengden på eventuell bindingstid og eventu
elle bestemmelser om prioritert rekkefølge
eller om forholdsmessig anvendelse av
begrenset innløsning og suspensjon.
4. Opplysningene om AIF-ets risikoprofil i henhold til artikkel 23 nr. 4 bokstav c) i direktiv
2011/61/EU skal omfatte
a) tiltak for å vurdere AIF-porteføljens følsom
het for de mest relevante risikoer som AIFet er eller kan bli eksponert for,
b) om de risikogrenser som AIF-forvalteren
har fastsatt, har blitt eller kan komme til å
bli overskredet, og i de tilfeller risikogren
sene har blitt overskredet, en beskrivelse
av omstendighetene og de korrigerende til
tak som har blitt truffet.
Opplysningene skal legges fram som et ledd i
AIF-ets periodiske rapportering til investorene
i samsvar med AIF-ets regler eller stiftelsesdo
kumenter, eller samtidig med prospekt og til
budsdokument og minst samtidig som årsrap
porten gjøres tilgjengelig i samsvar med artik
kel 22 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU.
5. Risikohåndteringssystemene AIF-forvalteren
bruker i samsvar med artikkel 23 nr. 4 bokstav
c) i direktiv 2011/61/EU, skal angi de viktigste
kjennetegnene ved risikohåndteringssys
temene som AIF-forvalteren bruker for å hånd
tere de risikoer hvert AIF den forvalter blir
eller kan bli eksponert for. Ved endringer skal
det gis opplysninger om endringen og dens
forventede innvirkning på AIF-et og dets inves
torer.
Opplysningene skal legges fram som et
ledd i AIF-ets periodiske rapportering til inves
torene i samsvar med AIF-ets regler eller stif
telsesdokumenter, eller samtidig med prospekt
og tilbudsdokument og minst samtidig som
årsrapporten gjøres tilgjengelig eller offentlig
gjøres i samsvar med artikkel 22 nr. 1 i direktiv
2011/61/EU.
Artikkel 109
Regelmessig rapportering til investorer
1. Opplysningene nevnt i artikkel 23 nr. 5 i direk
tiv 2011/61/EU skal framlegges på en klar og
forståelig måte.

2. Opplysninger om endringer i det høyeste nivå
av finansiell giring beregnet i samsvar med
brutto- og forpliktelsesmetoden og enhver rett
til gjenbruk av sikkerhet eller eventuelle garan
tier i henhold til avtaler om finansiell giring, skal
fremlegges uten unødig opphold og skal omfatte
a) det opprinnelige og det reviderte høyeste
nivå av finansiell giring beregnet i samsvar
med artikkel 7 og 8, der nivået av finansiell
giring skal beregnes som den aktuelle
eksponering dividert med AIF-ets netto
andelsverdi,
b) arten av rettighetene til gjenbruk av sikker
het,
c) arten av garantier som er gitt,
d) opplysninger om eventuelle endringer av
tjenesteytere i forbindelse med noe av det
ovenstående.
3. Opplysninger om det samlede omfang av
finansiell giring beregnet i samsvar med
brutto- og forpliktelsesmetoden som brukes av
AIF-et, skal legges fram som et ledd i AIF-ets
periodiske rapportering til investorene i sam
svar med AIF-ets regler eller stiftelsesdoku
menter, eller samtidig med prospekt og til
budsdokument og minst samtidig som årsrap
porten gjøres tilgjengelig i samsvar med artik
kel 22 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU.
Artikkel 110
Rapportering til vedkommende myndigheter
1. For å oppfylle kravene i artikkel 24 nr. 1 annet
ledd og artikkel 3 nr. 3 bokstav d) i direktiv
2011/61/EU skal AIF-forvalterne legge fram
følgende opplysninger i sine rapporter til ved
kommende myndigheter:
a) de viktigste instrumentene de handler med,
herunder hvordan de fordeler seg på finan
sielle instrumenter og andre aktiva, og opp
lysninger om AIF-ets investeringsstrategier
og hvilke geografiske områder og sektorer
investeringene fokuserer på,
b) de markeder de er medlemmer av eller
aktivt handler på,
c) diversifiseringen av AIF-ets portefølje, herunder blant annet dets største eksponerin
ger og viktigste konsentrasjoner.
Opplysningene skal legges fram så snart som
mulig og senest en måned etter utløpet av peri
oden nevnt i nr. 3. Dersom AIF-et er fond-i-fond,
kan AIF-forvalteren forlenge denne perioden
med 15 dager.
2. For hvert av AIF-ene etablert i Unionen som
de forvalter, og for hvert av AIF-ene de mar
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kedsfører i Unionen, skal AIF-forvalterne
legge fram følgende opplysninger til vedkom
mende myndigheter i sin hjemstat i henhold til
artikkel 24 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU:
a) Den prosentandel av AIF-ets aktiva som er
underlagt særlige ordninger i henhold til
artikkel 1 nr. 5 fordi de er av illikvid art som
nevnt i artikkel 23 nr. 4 bokstav a) i direktiv
2011/61/EU,
b) eventuelle nye ordninger for styring av lik
viditeten i AIF-et,
c) de risikohåndteringssystemer AIF-forvalte
ren bruker for å håndtere markedsrisiko,
likviditetsrisiko, motpartsrisiko og annen
risiko, herunder operasjonell risiko,
d) AIF-ets gjeldende risikoprofil, herunder
i) markedsrisikoprofil for AIF-ets investe
ringer, herunder AIF-ets forventede
avkastning og volatilitet under normale
markedsforhold,
ii) likviditetsprofil for AIF-ets investerin
ger, herunder likviditetsprofil for AIF
ets aktiva, profil på innløsningsvilkår og
finansieringsvilkårene fra AIF-ets motparter,
e) opplysninger om de viktigste kategoriene
aktiva som AIF-et har investert i, herunder
tilsvarende markedsverdi for korte og
lange posisjoner, omsetning og resultat i
rapporteringsperioden, og
f) resultatene av periodiske krisesimulerin
ger, under normale og ekstraordinære
omstendigheter, utført i samsvar med i
artikkel 15 nr. 3 bokstav b) og artikkel 16
nr. 1 annet ledd i direktiv 2011/61/EU.
3. Opplysningene nevnt i nr. 1 og 2 skal legges
fram som følger:
a) halvårsvis av AIF-for valtere som for valter
porteføljer for AIF-er hvis forvaltede
aktiva beregnet i samsvar med artikkel 2
til sammen overskrider en terskel på
enten 100 millioner euro eller 500 millio
ner euro i henhold til artikkel 3 nr. 2 bok
stav a) og b) i direktiv 2011/61/EU, men
som ikke overskrider 1 milliard euro, for
hvert AIF etablert i Unionen som de for
valter og for hvert AIF som de markeds
fører i Unionen,
b) kvartalsvis av AIF-forvaltere som forvalter
porteføljer for AIF-er hvis forvaltede aktiva
beregnet i samsvar med artikkel 2 til
sammen overskrider 1 milliard euro, for
hvert AIF etablert i Unionen som de forval

4.

5.

6.
7.

ter og for hvert AIF som de markedsfører i
Unionen,
c) kvartalsvis av AIF-forvaltere som omfattes
av kravene nevnt i bokstav a), for hvert AIF
hvis forvaltede aktiva, herunder eventuelle
aktiva som er anskaffet ved hjelp av finansi
ell giring, til sammen overskrider 500 milli
oner euro for det enkelte AIF,
d) årlig av AIF-forvaltere for hvert AIF-er uten
finansiell giring de forvalter, og som i tråd
med dets grunnleggende investeringsret
ningslinjer investerer i unoterte selskaper
og utstedere med henblikk på å oppnå kon
troll.
Som unntak fra nr. 3 kan vedkommende myn
dighet i AIF-forvalterens hjemstat anse at det
er nødvendig og hensiktsmessig, for at den
skal kunne ivareta sin funksjon, å kreve hyppi
gere rapportering av alle eller deler av opplys
ningene.
AIF-forvaltere som forvalter et eller flere AIF
er som etter deres vurdering benytter finansi
ell giring i vesentlig grad i henhold til artikkel
111, skal legge fram opplysningene som kre
ves i henhold til artikkel 24 nr. 4 i direktiv
2011/61/EU samtidig med de opplysninger
som kreves i henhold til nr. 2 i denne artikkel.
AIF-forvalterne skal legge fram opplysningene
angitt i nr. 1, 2 og 5 i samsvar med standard
malen for rapportering fastsatt i vedlegg IV.
Når det gjelder AIF-forvaltere som ikke er eta
blert i Unionen, skal henvisninger til vedkom
mende myndighet i hjemstaten i henhold til
artikkel 42 nr. 1 bokstav a) i direktiv 2011/61/
EU leses som henvisninger til vedkommende
myndighet i referansemedlemsstaten.

Artikkel 111
Bruk av finansiell giring i «vesentlig grad»
1. I henhold til artikkel 24 nr. 4 i direktiv 2011/
61/EU skal finansiell giring anses å være
benyttet i vesentlig grad dersom et AIFs
eksponering beregnet i samsvar med forplik
telsesmetoden i henhold til artikkel 8, er mer
enn tre ganger så stor som dets netto andels
verdi.
2. Dersom kravene nevnt i nr. 1 er oppfylt, skal
AIF-forvalteren i henhold til artikkel 24 nr. 4 i
direktiv 2011/61/EU legge fram opplysninger
til vedkommende myndigheter i hjemstaten i
samsvar med prinsippene fastsatt i artikkel 110
nr. 3 i denne forordning.
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Avsnitt 2
AIF-forvaltere som forvalter AIF-er med
finansiell giring
(artikkel 25 nr. 3 i direktiv 2011/61/EU)
Artikkel 112
Begrensninger på forvaltningen av AIF-er
1. Prinsippene fastsatt i denne artikkel får anven
delse for å angi under hvilke omstendigheter
vedkommende myndigheter kan utøve sin
myndighet til å innføre grenser for finansiell
giring eller andre begrensninger for AIF-for
valtere.
2. Når vedkommende myndigheter vurderer
opplysningene mottatt i henhold til artikkel 7
nr. 3, artikkel 15 nr. 4 og artikkel 24 nr. 4 eller
5 i direktiv 2011/61/EU, skal de ta hensyn til i
hvilken grad AIF-forvalterens bruk av finansi
ell giring eller dens samarbeid med en gruppe
AIF-forvaltere eller andre finansinstitusjoner
kan bidra til oppbygging av systemrisiko i det
finansielle systemet eller risikerer å skape uro
på markedene.
3. Vedkommende myndigheter skal i sin vurde
ring minst ta hensyn til følgende forhold:
a) omstendigheter der et eller flere AIF-ers
eksponering, herunder eksponeringer som
følge av finansierings- eller investeringspo
sisjoner som AIF-forvalteren har inngått for
egen regning eller på vegne av AIF-ene, kan
utgjøre en vesentlig markeds-, likviditetseller motpartsrisiko for en finansinstitu
sjon,
b) omstendigheter der AIF-forvalterens virk
somhet eller dens samarbeid med for
eksempel en gruppe AIF-forvaltere eller
andre finansinstitusjoner, særlig med hensyn til de typene aktiva AIF-et investerer i
og de metoder AIF-forvalteren benytter ved
bruk av finansiell giring, forverrer eller kan
forverre et prisfall for finansielle instru
menter eller andre aktiva på en måte som
truer de finansielle instrumentenes eller de
andre aktivaenes lønnsomhet,
c) kriterier, som type AIF, AIF-forvalterens
investeringsstrategi for de berørte AIF-er,
forholdene på markedene der AIF-forvalte
ren og AIF-et opererer, samt eventuelle
konjunkturforsterkende virkninger av at
vedkommende myndigheter innfører gren
ser eller andre begrensninger på den
berørte AIF-forvalterens bruk av finansiell
giring,

d) kriterier, som et eller flere AIF-ers størrelse
og eventuelle konsekvenser av dette på et
bestemt markedssegment, konsentrasjon
av risiko på visse markeder der et eller flere
AIF-er investerer, eventuell risiko for spred
ning til andre markeder fra et marked der
det er påvist risiko, likviditetsproblemer på
bestemte markeder på et gitt tidspunkt, gra
den av ubalanse mellom aktiva og passiva i
en AIF-forvalters investeringsstrategi eller
uregelmessige bevegelser i prisene på
aktiva som et AIF kan investere i.
Avsnitt 3
Særlige regler i forhold til tredjestater
(artikkel 34 nr. 1, artikkel 35 nr. 2, artikkel 36 nr.
1, artikkel 37 nr. 7 bokstav d), artikkel 40 nr. 2
bokstav a) og artikkel 42 nr. 1 i direktiv 2011/61/
EF)
Artikkel 113
Alminnelige krav
1. Samarbeidsordningene skal dekke alle mulige
situasjoner og aktører nevnt i kapittel VII i
direktiv 2011/61/EU, idet det skal tas hensyn
til hvor AIF-forvalteren og AIF-et er etablert og
den virksomhet AIF-forvalteren driver.
2. Samarbeidsordningene skal avtales skriftlig.
3. Samarbeidsordningene skal fastsette en særlig
ramme for samråd, samarbeid og utveksling
av informasjon for tilsyns- og håndhevingsfor
mål mellom vedkommende myndigheter i Uni
onen og tilsynsmyndighetene i tredjestaten.
4. Samarbeidsordningene skal fastsette en særlig
bestemmelse om overføring av opplysninger
som en vedkommende myndighet i Unionen
har mottatt fra en tilsynsmyndighet i en tred
jestat, til andre vedkommende myndigheter i
Unionen, ESMA eller ESRB i samsvar med
direktiv 2011/61/EU.
Artikkel 114
Ordninger, instrumenter og framgangsmåter
1. Samarbeidsordningene skal fastsette de ord
ninger, instrumenter og framgangsmåter som
kreves for at vedkommende myndigheter i
Unionen skal få tilgang til alle opplysninger de
trenger for å kunne utføre sine oppgaver i henhold til direktiv 2011/61/EU.
2. Samarbeidsordningene skal fastsette de ord
ninger, instrumenter og framgangsmåter som
kreves for at inspeksjoner på stedet kan utfø
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res når det er nødvendig for at vedkommende
myndighet i Unionen skal kunne utføre sine
oppgaver i henhold til 2011/61/EU. Inspek
sjoner på stedet skal utføres direkte av ved
kommende myndighet i Unionen eller av ved
kommende myndighet i tredjestaten med
bistand fra vedkommende myndighet i Unio
nen.
3. Samarbeidsordningene skal fastsette de ord
ninger, instrumenter og framgangsmåter som
kreves for at tredjestatens vedkommende
myndighet skal kunne bistå vedkommende
myndigheter i Unionen når det er nødvendig
for å håndheve unionsretten og nasjonal gjen
nomføringslovgivning som er overtrådt av en
enhet etablert i den berørte tredjestat, i sam
svar med nasjonalt og internasjonalt regelverk
som kommer til anvendelse på denne myndig
het.

b) opplysninger mottatt fra myndigheter i tred
jestater, hver gang dette er nødvendig for å
kunne overvåke systemrisiko,
c) analyse av opplysningene nevnt i bokstav a) og
b) og en vurdering av eventuelle situasjoner
der en eller flere AIF-forvaltere som omfattes
av tilsyn, eller en eller flere AIF-er som de for
valter, anses å bidra til oppbygging av system
risiko i finanssystemet, til risiko for uro på
markedene eller til risiko for økonomiens
vekst på lang sikt.
d) tiltak som er truffet, der virksomheten til en
eller flere AIF-forvaltere som omfattes av til
syn, eller en eller flere AIF-er som de forvalter,
utgjør en systemrisiko eller en trussel mot vir
kemåten til de markedene de driver sin virk
somhet på.

Artikkel 115

Sluttbestemmelser

Vern av personopplysninger

Artikkel 117

Samarbeidsordningene skal sikre at overføring til
tredjestater av opplysninger og analyser av opplys
ninger finner sted bare i henhold til artikkel 52 i
direktiv 2011/61/EU.

Ikrafttredelse

Avsnitt 4
Utveksling av opplysninger om mulige
konsekvenser for finanssystemet av en AIF
forvalters virksomhet
(artikkel 53 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU)
Artikkel 116

Kapittel VI

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at
den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Den får anvendelse fra 22. juli 2013.
Denne forordning er bindende i alle deler og
kommer direkte til anvendelse i alle medlemssta
ter.
Utferdiget i Brussel, 19. desember 2012.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
Formann

Utveksling av opplysninger om mulige
konsekvenser for finanssystemet av en AIF
forvalters virksomhet

Vedlegg I

I henhold til artikkel 53 i direktiv 2011/61/EU
skal vedkommende myndigheter i de medlems
stater som har ansvar for å godkjenne eller føre til
syn med AIF-forvaltere i henhold til nevnte direk
tiv, utveksle opplysninger med vedkommende
myndigheter i andre medlemsstater og med
ESMA og ESRB minst på følgende områder:
a) opplysninger mottatt i henhold til artikkel 110,
hver gang slike opplysninger er relevante for å
overvåke og gripe inn mot en eller flere AIF
forvaltere hvis virksomhet kan få konsekven
ser for stabiliteten til finansinstitusjoner som
er av betydning for finanssystemet, og for at de
markeder der forvalterne er virksomme, skal
virke på en god måte.

1. Kontantlån uten sikkerhet: Kontantlån som
investeres, har de tendens til å øke AIF-ets
eksponering med lånets samlede omfang. Derfor er minste eksponering alltid lånebeløpet.
Eksponeringen kan være høyere dersom ver
dien av den investering som er gjennomført
med lånet, er høyere enn lånebeløpet. For å
unngå dobbelttelling skal kontantlån som opp
tas for å finansiere eksponeringen, ikke tas
med i beregningen. Dersom kontantlån ikke
investeres men beholdes som kontanter eller
kontantekvivalenter i henhold til artikkel 7 nr.
a), øker de ikke AIF-ets eksponering.
2. Kontantlån med sikkerhet: Kontantlån med
sikkerhet ligner kontantlån uten sikkerhet,

Metoder for å øke et AIFs eksponering
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

men lånet kan være sikret med en gruppe
aktiva eller ett enkelt aktiva. Dersom kontant
lån ikke investeres men beholdes som kontan
ter eller kontantekvivalenter i henhold til artik
kel 7 nr. a), øker de ikke AIF-ets eksponering.
Konvertible lån: Konvertible lån er kjøpte for
dringer som innehaveren eller utstederen
under visse omstendigheter kan gjøre om til et
annet aktiva. AIF-ets eksponering er markeds
verdien av slike lån.
Rentebytteavtaler: En rentebytteavtale er en
avtale om å bytte kontantstrøm utledet fra
renteutbetalinger, beregnet ut fra et nominelt
kapitalbeløp ved gitte intervaller (betalingsda
ger) i avtalens løpetid. Hver parts betalingsfor
pliktelse beregnes med ulik rente på grunnlag
av deres nominelle eksponering.
Differansekontrakter: En differansekontrakt,
eller en CFD-kontrakt («contract for differen
ces»), er en avtale mellom to parter – investo
ren og tilbyderen av CFD-kontrakten – om å
betale den annen part endringen i prisen på
det underliggende aktiva. Avhengig av hvor
dan prisen utvikler seg, skal den ene part
betale den annen differansen fra det tidspunkt
avtalen ble inngått og til den avsluttes. Ekspo
neringen er markedsverdien av det underlig
gende aktiva. Samme metode anvendes på spe
kulasjoner i kursutvikling, FSB-kontrakter
(«financial spread betting»).
Terminkontrakter med løpende avregning
(«futures»): En terminkontrakt med løpende
avregning er en avtale om å kjøpe eller selge
en gitt mengde av et verdipapir, en valuta, en
råvare, en indeks eller et annet aktiva på en
bestemt dato i framtiden til en forhåndsfastsatt
pris. Eksponeringen er markedsverdien av det
tilsvarende underliggende aktiva.
Totalavkastningsbytteavtaler: En totalavkast
ningsbytteavtale er en avtale der den ene part
(betaleren av totalavkastningen) overfører det
samlede økonomiske resultat av en referanse
forpliktelsen til den annen part (mottakeren av
totalavkastningen). Samlet økonomisk resultat
innbefatter inntekter fra renter og gebyrer,
gevinst og tap fra markedsbevegelser samt tap
på fordringer. AIF-ets eksponering er mar
kedsverdien av det tilsvarende referanseaktiva
som har betydning for bytteavtalens økono
miske resultat.
Terminkontrakter uten løpende avregning
(«forwards»): En terminkontrakt uten løpende
avregning er en spesialtilpasset bilateral avtale
om å bytte et aktiva eller kontantstrømmer på
et angitt oppgjørstidspunkt i framtiden til en

terminpris avtalt på transaksjonstidspunktet.
Den ene parten i kontrakten er kjøperen (lang
posisjon) som går med på å betale terminpri
sen på oppgjørstidspunktet, og den andre parten er selgeren (kort posisjon), som går med
på å motta terminprisen. Det betales vanligvis
ingen gebyrer når en terminkontrakt uten
løpende avregning inngås. AIF-ets ekspone
ring er det tilsvarende underliggende aktivas
markedsverdi. Denne kan erstattes med kon
traktens nominelle verdi dersom denne er
lavere.
9. Opsjoner: En opsjon er en avtale som gir kjø
peren, som betaler en opsjonspremie, rett –
men ikke plikt – til å kjøpe eller selge en angitt
mengde av et underliggende aktiva til en avtalt
pris (tilslagspris eller utøvelsespris) på eller
fram til avtalens utløpsdato (forfallsdato). En
kjøpsopsjon er en opsjon på å kjøpe, og en
salgsopsjon er en opsjon på å selge. Grensen
for fondets eksponering vil på den ene side
være potensielt ubegrenset og på den annen
side begrenset til det som er høyest av over
kursen som er betalt, og opsjonens markeds
verdi. Eksponeringen mellom disse to gren
sene betegnes som den deltajusterte ekviva
lent av den underliggende posisjon (en
opsjons delta måler følsomheten av en opsjons
pris i forhold til en endring i prisen på det
underliggende aktiva). Samme metode skal
anvendes for innebygde derivater, for eksem
pel i strukturerte produkter. Strukturen bør
deles opp i sine enkelte deler, og virkningen av
alle lagene av eksponering i derivater må fan
ges tilfredsstillende opp.
10. Gjenkjøpsavtaler: Gjenkjøpsavtaler forekom
mer oftest der et AIF «selger» verdipapirer til
en motpart og samtidig forplikter seg til å
kjøpe dem tilbake i framtiden til en avtalt pris.
Ved å delta i denne transaksjonen pådrar AIFet seg en finansieringskostnad og vil derfor
måtte reinvestere kontantprovenyet (kontant
sikkerhet) for å generere en høyere avkast
ning enn denne finansieringskostnaden. Rein
vesteringen av denne «kontantsikkerheten»
innebærer at den økte markedsrisikoen må
bæres av AIF-et, og må derfor tas med i bereg
ningen av global eksponering. Den økono
miske risikoen ved og avkastningen på
«solgte» verdipapirer blir værende hos AIF-et.
En gjenkjøpstransaksjon vil nesten alltid med
føre finansiell giring ettersom kontantsikker
heten vil bli reinvestert. Dersom ikke-kontant
sikkerhet mottas som en del av transaksjonen
og deretter brukes som del av en annen gjen
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kjøpsavtale eller en aksjelånsavtale, må sikker
hetens fulle markedsverdi medtas i det globale
eksponeringsbeløpet. AIF-ets eksponering
øker med den reinvesterte delen av kontant
sikkerheten.
11. Omvendte gjenkjøpsavtaler: En omvendt gjen
kjøpsavtale er når et AIF «kjøper» verdipapirer
fra en motpart og samtidig forplikter seg til å
selge dem tilbake i framtiden til en avtalt pris.
Slike transaksjoner benyttes ofte av AIF-er for
å oppnå en tilsvarende avkastning som på pen
gemarkedet, men til en lavere risiko, og de
«kjøpte» verdipapirene brukes da som sikker
het. En slik transaksjon påvirker dermed ikke
AIF-ets globale eksponering, og AIF-et påtar
seg heller ikke risikoene og gevinsten knyttet
til de «kjøpte» verdipapirene, dvs. den medfø
rer ingen økt markedsrisiko. Det er imidlertid
mulig å benytte de «kjøpte» verdipapirene i
forbindelse med gjenkjøp eller et verdipapir
lån, som beskrevet over, men i så tilfelle skal
verdipapirenes fulle markedsverdi tas med i
det globale eksponeringsbeløpet. Den økono
miske risikoen ved og avkastningen på kjøpte
verdipapirer blir værende hos motparten og
øker følgelig ikke AIF-ets eksponering.
12. Avtaler om utlån av verdipapirer: Et AIF som
inngår en avtale om utlån av verdipapirer til en
motpart som låner verdipapiret (som vanligvis
låner verdipapiret for å dekke et fysisk
shortsalg), vil vanligvis låne ut verdipapiret til
en avtalt provisjon. Låntaker vil gi AIF-et kon
tant eller ikke-kontant sikkerhet. Global
eksponering oppstår bare dersom kontantsik
kerheten reinvesteres i andre instrumenter
enn dem som er angitt i artikkel 7 bokstav a).
Dersom ikke-kontant sikkerhet videre benyt
tes i forbindelse med en gjenkjøpsavtale eller
en annen avtale om utlån av verdipapirer, skal
verdipapirenes fulle markedsverdi tas med i
det globale eksponeringsbeløpet som beskre
vet over. Eksponeringen som oppstår, er lik
beløpet på kontantsikkerheten som reinveste
res.
13. Avtaler om innlån av verdipapirer: Et AIF som
låner verdipapirer, vil låne et verdipapir fra en
motpart som låner ut verdipapiret for en avtalt
provisjon. AIF-et vil så selge verdipapiret på
markedet. AIF-et vil da være i en shortposi
sjon. Dersom AIF-et reinvesterer kontantprov
enyet fra salget, vil dette øke AIF-ets ekspone
ring tilsvarende. Eksponeringen er altså mar
kedsverdien av de underliggende aktiva pluss
beløpet av kontantsikkerheten som er reinves
tert.

14. CDS («Credit default swaps»): En CDS er et
kredittderivat som gir kjøperen beskyttelse
(vanligvis full tilbakebetaling av skyldige
beløp) dersom referanseenheten innstiller
betalingene eller utsettes for en kreditthen
delse. Til gjengjeld mottar selgeren fra kjøpe
ren av CDS regelmessig en avgift, en såkalt
margin. For selgeren av beskyttelsen er ekspo
neringen det som er høyest av markedsver
dien av de underliggende referanseaktivaene
og CDS-ens nominelle verdi av kredittbytteav
talen. For kjøperen av beskyttelsen er ekspo
neringen markedsverdien av de underlig
gende referanseaktivaene.
Vedlegg II
Konverteringsmetoder for derivater
1. Følgende konverteringsmetoder skal komme
til anvendelse på nedenstående standardderi
vater (listen er ikke uttømmende):
a) Terminkontrakter med løpende avregning
(«futures»)
– Obligasjoner: Antall kontrakter * nomi
nell kontraktsstørrelse * markedspris
for den referanseobligasjon som er bil
ligst å levere
– Renteterminkontrakter: Antall kontrak
ter * nominell kontraktsstørrelse
– Valutaterminkontrakter: Antall kontrak
ter * nominell kontraktsstørrelse
– Aksjeterminkontrakter: Antall kontrak
ter * nominell kontraktsstørrelse * mar
kedspris for den underliggende aksjen
– Indeksterminkontrakter med løpende
avregning: Antall kontrakter * nominell
kontraktsstørrelse * indeksnivå
b) Ordinære opsjoner (kjøpte/solgte salgs- og
kjøpsopsjoner)
– Ordinære obligasjonsopsjoner: Nomi
nell kontraktsverdi * markedsverdi for
den underliggende referanseobligasjon
* delta
– Ordinære aksjeopsjoner: Antall kon
trakter * nominell kontraktsstørrelse *
markedsverdi for den underliggende
aksjen * delta
– Ordinære renteopsjoner: Nominell kon
traktsverdi * delta
– Ordinære valutaopsjoner: Nominell
kontraktsverdi av valutaelement(ene) *
delta
– Ordinære indeksopsjoner: Antall kon
trakter * nominell kontraktsstørrelse *
indeksnivå * delta
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–

Ordinære opsjoner på terminkontrakter
med løpende avregning: Antall kontrak
ter * nominell kontraktsstørrelse * mar
kedsverdi for det underliggende aktiva
* delta
– Ordinære opsjoner på bytteavtaler
(«swaptions»): Konverteringsbeløp for
referanseverdien for bytteavtaler i henhold til forpliktelsesmetoden * delta
– Verdipapirer med kjøpsrett og tegnings
retter: Antall aksjer/obligasjoner * mar
kedsverdi for det underliggende refe
ranseinstrument * delta
c) Bytteavtaler
– Ordinære rentebytteavtaler med fast/
flytende rente og inflasjonsbytteavtaler:
nominell kontraktsverdi
– Valutabytteavtaler: Nominell kontrakts
verdi av valutaelement(er)
– Rentebytteavtaler i flere enn én valuta:
Nominell kontraktsverdi av valutaele
ment(ene)
– Regulære totalavkastningsbytteavtaler:
Underliggende markedsverdi for refe
ranseaktiva(ene)
– Irregulære totalavkastningsbytteavta
ler: Kumulativ underliggende markeds
verdi for begge elementer i totalavkast
ningsbytteavtalen
– CDS med én referanseobligasjon: Selge
ren av beskyttelsen – Det som er høyest
av markedsverdien av de underliggende
referanseaktivaene og CDS-ens nomi
nelle verdi.
Kjøperen av beskyttelsen – Mar
kedsverdien av det underliggende refe
ranseaktiva
– Differansekontrakter: Antall aksjer/
obligasjoner * markedsverdi for det
underliggende referanseinstrument
d) Terminkontrakter uten løpende avregning
(«forwards»)
– Valutaterminkontrakt: Nominell verdi
av valutaelement(ene)
– Framtidig renteavtale: Nominell verdi
e) Eksponering mot indekser med innebygd
finansiell giring
For derivater som har finansiell giring
mot en underliggende indeks, eller som er
eksponert mot indekser som gjør bruk av
finansiell giring i egen portefølje, må stan
dard forpliktelsesmetode anvendes på de
berørte aktiva.
2. Følgende konverteringsmetoder skal komme
til anvendelse på nedenstående finansinstru

menter som inneholder innebygde derivater
(listen er ikke uttømmende):
– Konvertible obligasjoner: Antall referanse
aksjer * markedsverdi for de underlig
gende referanseaksjer * delta
– Kredittilknyttede verdipapirer: Markeds
verdi for underliggende referanseaktiva
– Delvis innbetalte verdipapirer: Antall
aksjer/obligasjoner * markedsverdi for
underliggende referanseinstrumenter
– Verdipapirer med kjøpsrett og tegnings
retter: Antall aksjer/obligasjoner * mar
kedsverdi for det underliggende referanse
instrument * delta
3. Liste over eksempler på ikke-standardderiva
ter og tilhørende forpliktelsesmetode som er
brukt:
– Variansbytteavtaler: Variansbytteavtaler er
kontrakter som gir investorene mulighet til
å oppnå eksponering mot variansen (kva
draten av volatilitet) for et underliggende
aktiva, og særlig til å handle med framtidig
realisert (eller historisk) volatilitet mot gjel
dende implisitt volatilitet. Ifølge markeds
praksis defineres tilslagspris og nominell
varians som volatilitet. For nominell varians
gir dette
nominell varians =

nominell vega
2 x tilsalgspris

Nominell vega gir et teoretisk mål på
overskudd eller tap etter en endring i vola
tilitet på 1 %.
Ettersom realisert volatilitet ikke kan
være mindre enn null, er det største tapet
for lange posisjoner i bytteavtaler kjent.
Største tap på en kort posisjon blir ofte
begrenset gjennom en øvre grense for vola
tiliteten. Uten en øvre grense er det poten
sielle tapet for korte posisjoner i bytteavta
ler derimot ubegrenset.
Følgende konverteringsmetode skal
benyttes for en gitt kontrakt på tidspunkt t:
Nominell varians * (gjeldende) varianst
(uten øvre volatilitetsgrense)
Nominell varians * min. [(gjeldende)
varianst øvre volatilitetsgrense2] (med øvre
volatilitetsgrense)
der: (gjeldende) varianst er en funksjon
av kvadraten av realisert og implisitt vola
tilitet, nærmere bestemt
(gjeldende)
varianst =

t
T

x

realisert
(0,t)2 +

volatilitet

T–t
T

x

implisitt volatilitet (t,T)2
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–

Volatilitetsbytteavtaler:
I analogi med variansbytteavtaler skal
følgende konverteringsformler anvendes
på volatilitetsbytteavtaler:
– Nominell vega * (gjeldende) volatilitett
(uten øvre volatilitetsgrense)
– Nominell vega * min [(gjeldende) vola
tilitett; øvre volatilitetsgrense] (uten
øvre volatilitetsgrense)
der (gjeldende) volatilitet t er en funksjon
av realisert og implisitt volatilitet.
4. Terskelopsjoner («knock-in knock-out»)
Antall kontrakter * nominell kontraktsstør
relse * markedsverdi for den underliggende
aksje * delta
Vedlegg III
Regler for avregning av durasjon
1. Et rentesikringsderivat skal konverteres til sin
tilsvarende underliggende aktivaposisjon og
avregnes i samsvar med følgende metode:
Den tilsvarende underliggende aktivaposi
sjonen for hvert rentesikringsderivat skal
beregnes ved å dividere dets durasjon med
AIF-ets durasjonsmål og deretter multiplisere
med den tilsvarende underliggende aktivaposi
sjon, der:
Tilsvarende underliggende aktivaposisjon =

DurasjonFDI
Durasjonmål

x

CVderivat

der:
– durasjonFDI er rentesikringsderivatets
durasjon (følsomhet av finansderivatets
markedsverdi for rentebevegelser),
– durasjonmål er i tråd med investeringsstra
tegien, posisjonenes retning og forventet
risikonivå på noe tidspunkt, og reguleres på
annen måte. Dette er også i tråd med porte
føljens durasjon under normale markeds
forhold,
– CVderivat er derivatposisjonens konverterte
verdi i henhold til vedlegg II.
2. Tilsvarende underliggende aktivaposisjoner
beregnet i samsvar med nr. 1, skal avregnes
som følger:
a) Hvert rentesikringsderivat skal tilknyttes
den relevante forfallskategori i følgende
forfallsbaserte stige:

Forfallskategori
1. 0-2 år
2. 2-7 år
3. 7-15 år
4. > 15 år
b) De lange og korte tilsvarende underlig
gende aktivaposisjonene skal avregnes
innenfor hver forfallskategori. Avregnet
beløp for hver forfallskategori oppnås ved å
avregne beløpet for lange posisjoner mot
beløpet for korte posisjoner i den enkelte
forfallskategori.
c) Man begynner med den korteste forfallska
tegorien og beregner de avregnede belø
pene mellom to tilgrensende forfallskatego
rier ved å avregne den gjenstående uavreg
nede lange (eller korte) posisjonen i den
aktuelle forfallskategorien (i) mot beløpet
for den gjenstående uavregnede korte
(lange) posisjonen i forfallskategorien (i +
1).
d) Man begynner med den korteste forfallska
tegorien og beregner de avregnede belø
pene mellom to forfallskategorier som er
atskilt med en annen forfallskategori, ved å
avregne den gjenstående uavregnede lange
(eller korte) posisjonen i den aktuelle for
fallskategorien (i) mot beløpet for den gjen
stående uavregnede korte (lange) posisjo
nen i forfallskategorien (i + 2).
e) Det avregnede beløpet skal beregnes mel
lom de gjenstående uavregnede lange og
korte posisjonene i de forfallskategoriene
som ligger lengst fra hverandre.
3. AIF-et skal beregne sin eksponering som summen av absolutte verdier:
– 0 % av avregnet beløp for hver forfallskate
gori,
– 40 % av avregnet beløp mellom to tilgren
sende forfallskategorier (i) og (i + 1),
– 75 % av avregnet beløp mellom to forfallska
tegorier som er atskilt med en annen forfall
skategori, dvs. forfallskategoriene (i) og (i
+ 2),
– 100 % av avregnet beløp mellom de forfall
skategoriene som ligger lengst fra hver
andre, og
– 100 % av gjenstående uavregnede posisjo
ner.
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Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Vedlegg IV
Rapporteringsmaler: AIF-forvalteren
(artikkel 3 nr. 3 bokstav d) og artikkel 24 i direktiv 2011/61/EU)
Opplysninger som skal innrapporteres om AIF-forvalteren
(artikkel 3 nr. 3 bokstav d) og artikkel 24 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU)

1

Viktigste markeder AIF
forvalteren handler på
vegne av de AIF-er den
forvalter

2

Viktigste instrumenter
AIF-forvalteren handler
med på vegne av de AIF
er den forvalter

3

Verdiene av forvaltede
aktiva for alle forvaltede
AIF-er, beregnet i sam
svar med artikkel 2

Viktigste Nest viktigste
marked/
marked/
instrument
instrument

Tredje viktigste Fjerde viktigste Femte viktigste
marked/
marked/
marked/
instrument
instrument
instrument

I basisvalutaen
(dersom den er den
samme for alle AIF-er)

I euro

Angi markedenes offisielle navn, etableringssted og jurisdiksjon

Full fortegnelse over alle AIF-er som AIF-forvalteren forvalter
skal sendes inn på anmodning på slutten av hvert kvartal
(artikkel 24 nr. 3 i direktiv 2011/61/EU)

AIF-ets
navn

1

Fondets identifikasjonskode

Angi den strategi som best beskriver AIF-ets virksomhet.

Type AIF Hedgefond,
aktive eierfond,
eiendomsfond,
Startdato fond-i-fond, annet1

NAV

AIF
etablert
i EU:
Ja/Nei

2015–2016
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Prop. 100 S

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Økonomiske verdier bør rapporteres i AIF-ets basisvaluta.
Rapporteringsmaler: AIF
(artikkel 3 nr. 3 bokstav d) og artikkel 24 i direktiv 2011/61/EU)
Opplysninger som skal innrapporteres om AIF-et
(artikkel 3 nr. 3 bokstav d) og artikkel 24 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU)
Type opplysninger

Rapporterte
opplysninger

Identifikasjon av AIF-et
1

AIF-ets navn

2

Fondsfor valter
(Juridisk navn og eventuell standardkode)

3

Fondets identifikasjonskoder
om relevant

4

AIF-ets startdato

5

AIF-ets hjemsted

6

Identifikasjon av AIF-ets primærmegler(e)
(Juridisk navn og eventuell standardkode)

7

AIF-ets grunnvaluta i henhold til ISO 4217 og for valtede aktiva
beregnet i henhold til artikkel

8

Jurisdiksjoner for de tre største finansieringskildene (bortsett
fra andeler og aksjer i AIF-et kjøpt av investorer)

9

Dominerende type AIF (velg ett av følgende alternativer)

AIF etablert i EU: ja/nei
AIF-forvalter etablert i EU:
ja/nei

Valuta

Sum
forvaltede
aktiva

Hedgefond
Aktivt eier
fond
Eiendoms
fond
Fond-i-fond
Annet
Ikke relevant

10 Nærmere opplysninger om investeringsstrategiene
Sett opp en oversikt over AIF-ets investeringsstrategier etter dominerende type AIF som angitt i spørs
mål 1. Se retningslinjene for nærmere opplysninger om hvordan dette spørsmålet skal besvares.)
Angi den
strategi som
best beskri
ver AIF-ets
virksomhet

Andel
av NAV
%)
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Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Type opplysninger

Rapporterte
opplysninger

a) Hedgefondstrategier
Fyll ut dette feltet dersom du har valgt «hedgefond» som dominerende type AIF i spørsmål 1.
Angi de hedgefondstrategier som best beskriver AIF-ets strategier
Aksjer: Netto mer lange enn korte
Aksjer: Lange/korte
Aksjer: Markedsnøytrale
Aksjer: Netto mer korte enn lange
Relativ verdi: Rentearbitrasje
Relativ verdi: Arbitrasje på konvertible obligasjoner
Relativ verdi: Arbitrasje på volatilitet
Hendelsesdrevet: Krisesituasjoner/omstrukturering
Hendelsesdrevet: Risikoarbitrasje/fusjonsarbitrasje
Hendelsesdrevet: Aksjer, særlige situasjoner
Kreditt, lang/kort
Kreditt, aktivabaserte utlån
Makro
Forvaltede terminkontrakter med løpende avregning/CTA:
Grunnleggende analyser
Forvaltede terminkontrakter med løpende avregning/CTA: Kvantitativ
analyse
Hedgefond med flere strategier
Annen hedgefondstrategi
b) Strategier for aktive eierfond
Fyll ut dette feltet dersom du har valgt «aktivt eierfond» som dominerende type AIF i spørsmål 1.
Angi de strategier for aktive eierfond som best beskriver AIF-ets strategier
Risikokapital
Vekstkapital
Mezzaninkapital
Aktivt eierfond med flere strategier
Aktivt eierfond med annen strategi
c) Eiendomsfondstrategier
Fyll ut dette feltet dersom du har valgt «eiendomsfond» som dominerende type AIF i spørsmål 1.
Angi de eiendomsfondstrategier som best beskriver AIF-ets strategier
Boligeiendommer
Næringseiendommer
Industrieiendommer
Eiendomsfond med flere strategier
Annen eiendomsfondstrategi
d) Fond-i-fond-strategier
Fyll ut dette feltet dersom du har valgt «fond-i-fond» som dominerende type AIF i spørsmål 1.
Angi de «fond-i-fond»-strategier som best beskriver AIF-ets strategier
Fond av hedgefond
Aktivt eierfond
Annet fond-i-fond
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Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Rapporterte
opplysninger

Type opplysninger

e) Andre strategier
Fyll ut dette feltet dersom du har valgt «annet» som dominerende type AIF i spørsmål 1.
Angi den «annen» strategi som best beskriver AIF-ets strategier
Råvarefond
Aksjefond
Rentefond
Infrastrukturfond
Annet
Største eksponeringer og viktigste konsentrasjoner
11 Viktigste instrumenter som AIF-et handler med
Type instrument/
instrumentkode

Verdi (beregnet iht.
artikkel 3 i direktivet
om AIF-forvaltere)

Lang/kort posisjon

Viktigste
instrument
Nest viktigste
instrument
Tredje viktigste
instrument
Fjerde viktigste
instrument
Femte viktigste
instrument
12 Geografisk fokus
Angi geografisk fordeling av AIF-ets investeringer i prosent av AIF-ets
samlede netto andelsverdi
Afrika
Asia og Stillehavet (Midtøsten ikke inkludert)
Europa (EØS)
Europa (utenom EØS)
Midtøsten
Nord-Amerika
Sør-Amerika
Overstatlig/flere regioner

% av NAV
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Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Type opplysninger

Rapporterte
opplysninger

13 AIF-ets 10 største eksponeringer per rapporteringsdato (mest verdifulle eksponeringer i
absolutte tall):
Type
aktiva/
passiva

Navn/
beskrivelse av
det aktuelle
aktiva/passiva

Verdi
(beregnet iht. % av brutto
artikkel 3)
markedsverdi

Lang/kort
posisjon

Motpart
(om rele
vant)

Lang/kort
posisjon

Motpart
(om rele
vant)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
14 5 største porteføljekonsentrasjoner:

Type
aktiva/
passiva

Navn/
beskrivelse av
markedet

Ekspone
ringenes
samlede verdi
(beregnet iht. % av brutto
artikkel 3)
markedsverdi

1.
2.
3.
4.
5.
15 Typisk transaksjons-/posisjonsstørrelse
[velg ett av
Fyll ut dette feltet dersom du har valgt «aktivt eierfond» som dominerende følgende alter
type AIF i spørsmål 1.
nativer]
Svært liten
Liten
I underkant
av markeds
gjennomsnitt
I overkant av
markeds
gjennomsnitt
Stor
Svært stor
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Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Rapporterte
opplysninger

Type opplysninger

16 Viktigste markeder som AIF-et handler i
Oppgi navn og eventuell identifikasjon (f.eks. MIC-kode) for markedet
med høyest eksponering
Oppgi navn og eventuell identifikasjon (f.eks. MIC-kode) for markedet
med nest høyest eksponering
Oppgi navn og eventuell identifikasjon (f.eks. MIC-kode) for markedet
med tredje høyest eksponering
17 Investorkonsentrasjon
Angi omtrentlig prosentandel av AIF-ets aksjer som eies av de fem
reelle eierne som har størst eierandel i AIF-et (i prosent av AIF-ets
utestående andeler/aksjer; angi fortrinnsvis de reelle eierne dersom de
er kjent eller kan identifiseres)
Konsentrasjon etter investortype (i mangel av nøyaktige opplysninger
gis anslag):

%

Profesjonelle kunder (som definert i direktiv 2004/39/EF
(MiFID-direktivet):
Småinvestorer:

Økonomiske verdier bør rapporteres i AIF-ets basisvaluta.
Opplysninger som skal innrapporteres om AIF-et til vedkommende myndigheter
(artikkel 24 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU)
Type opplysninger

Rapporterte opplysninger

Identifikasjon av AIF-et
1

AIF-ets navn

2

Fondsforvalter

1

AIF-ets navn

2

Fondsforvalter

3

Fondets identifikasjonskoder, om relevant

4

AIF-ets startdato

5

AIF-ets basisvaluta i henhold til ISO 4217 og forvaltede aktiva
beregnet i henhold til artikkel 2

6

Identifikasjon av AIF-ets primærmegler(e)

7

Jurisdiksjoner for de tre største finansierings
kildene

AIF etablert i EU: ja/nei
AIF-forvalter etablert i EU: ja/nei

Valuta

Sum forvaltede
aktiva
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Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Type opplysninger

Rapporterte opplysninger

Instrumenter som handles, og enkelteksponeringer
8

Enkelteksponeringer som AIF-et handler med, og viktigste aktivakategorier AIF-et har investert i per
rapporteringsdato:
a) Verdipapirer

Lang verdi
Kort verdi
(kjøpsposisjoner) (salgsposisjoner)

Kontanter og kontantekvivalenter
hvorav:

Innskuddsbevis
Rentebærende
markedspapirer
Andre innskudd
Andre kontanter
og kontant
ekvivalenter
(unntatt stats
papirer)

Børsnoterte aksjer
hvorav:

Utstedt av
finans
institusjoner
Andre børs
noterte aksjer

Ikke børsnoterte aksjer
Foretaksobligasjoner ikke utstedt av finansinstitusjoner
hvorav:

Lav til moderat
risiko
Høy risiko

Foretaksobligasjoner utstedt av finansinstitusjoner
hvorav:

Lav til moderat
risiko
Høy risiko

Statsobligasjoner
hvorav:

EU-obligasjoner
med forfall
innen 0-1 år
EU-obligasjoner
med forfall
innen 1 + år
Ikke-G10-obliga
sjoner med
forfall innen
0-1 år
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Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Type opplysninger

Rapporterte opplysninger

Ikke-G10-obliga
sjoner med forfall innen 1 + år
Konvertible obligasjoner ikke utstedt av finansinstitusjoner
hvorav:

Lav til moderat
risiko
Høy risiko

Konvertible obligasjoner utstedt av finansinstitusjoner
hvorav:

Lav til moderat
risiko
Høy risiko

Lån
hvorav:

Giret lån
Andre lån

Strukturerte/verdipapiriserte produkter
hvorav:

ABS
RMBS
CMBS
Agency MBS
ABCP
CDO/CLO
Strukturerte
sertifikater
ETP
Annet

b) Derivater

Lang verdi
Kort verdi
(kjøpsposisjoner) (salgsposisjoner)

Aksjederivater
hvorav:

Knyttet til finan
sinstitusjoner
Andre aksje
derivater

Rentederivater
CDS
hvorav:

CDS med én
forpliktelse
CDS for stats
obligasjoner med
én utsteder
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Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Type opplysninger

Rapporterte opplysninger

Andre CDS-er
med én
forpliktelse
Indekserte
CDS-er
Eksotiske pro
dukter (herunder
transjeoppdelte
kredittbytte
avtaler)
Bruttoverdi
Valutaderivater (for investeringsformål)
Rentesikringsderivater
Lang verdi
Kort verdi
(kjøpsposisjoner) (salgsposisjoner)
Råvarederivater
hvorav:

Energi
hvorav:
– Råolje
– Naturgass
– Kraft
Edle metaller
hvorav: Gull
Andre råvarer
hvorav:
– Industri
metaller
– Kveg
– Landbruks
varer

Andre derivater
c) Fysiske aktiva (realaktiva/materielle aktiva)
Fysiske aktiva: Fast eiendom
hvorav:

Boligeien
dommer
Næringseien
dommer

Fysiske aktiva: Råvarer
Fysiske aktiva: Tømmer

Lang verdi
(kjøpsposisjoner)
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Prop. 100 S

Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Type opplysninger

Rapporterte opplysninger

Fysiske aktiva: Kunst og samleobjekter
Fysiske aktiva: Transportmidler
Fysiske aktiva: Annet
d) Foretak for kollektiv investering

Lang verdi
(kjøpsposisjoner)

Investeringer i foretak for kollektiv investering som drives/for
valtes av AIF-forvalteren
hvorav:

Pengemarkeds
fond og foretak
for kollektiv
investering i
likviditetsstyring
Fond omsatt på
et regulert
marked
Andre foretak
for kollektiv
investering

Investeringer i foretak for kollektiv investering som ikke
drives/forvaltes av AIF-forvalteren
hvorav:

Pengemarkeds
fond og foretak
for kollektiv
investering i
likviditetsstyring
Fond omsatt
på et regulert
marked
Andre foretak
for kollektiv
investering

e) Investeringer i andre aktivaklasser

Lang verdi
Kort verdi
(kjøpsposisjoner) (salgsposisjoner)

Sum andre
9

Omsetning i hver aktivaklasse i rapporteringsmånedene
a) Verdipapirer

Markedsverdi

Kontanter og kontantekvivalenter
Børsnoterte aksjer
Ikke børsnoterte aksjer
Foretaksobligasjoner ikke utstedt av finans
institusjoner
hvorav:

Lav til moderat
risiko
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Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Type opplysninger

Rapporterte opplysninger

Høy risiko
Foretaksobligasjoner utstedt av finans
institusjoner
Statsobligasjoner
hvorav:

Obligasjoner
utstedt av EU
medlemsstater
Obligasjoner
utstedt av stater
utenfor EU

Konvertible obligasjoner:
Lån
Strukturerte/verdipapiriserte produkter
b) Derivater

Nominell verdi

Markedsverdi

Aksjederivater
Rentederivater
CDS
Valutaderivater (for investeringsformål)
Rentesikringsderivater
Råvarederivater
Andre derivater
c) Fysiske aktiva (realaktiva/materielle
aktiva)

Markedsverdi

Fysiske aktiva: Råvarer
Fysiske aktiva: Fast eiendom
Fysiske aktiva: Tømmer
Fysiske aktiva: Kunst og samleobjekter
Fysiske aktiva: Transportmidler
Fysiske aktiva: Annet
d) Foretak for kollektiv investering
e) Andre aktivaklasser
Eksponeringenes valuta
10 Sum av verdiene av lange og korte eksponeringer
(før valutasikring) etter følgende valutagrupper:
AUD
CAD
CHF
EUR

Lang verdi
Kort verdi
(kjøpsposisjoner) (salgsposisjoner)
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Samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og
enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen
ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365

Type opplysninger

Rapporterte opplysninger

GBP
HKD
JPY
USD
Annet
11 Typisk transaksjons-/posisjonsstørrelse
Fyll ut dette feltet dersom du har valgt «aktivt eierfond» som
dominerende type AIF over.

12 Dominerende innflytelse (se artikkel 1 i
rådsdirektiv 83/349/EØF (EFT L 193 av
18.7.1983, s. 1))
Fyll ut dette feltet dersom du har valgt «aktivt
eierfond» som dominerende type AIF over. Feltet
skal fylles ut for hvert foretak som AIF-et har en
dominerende innflytelse over (i motsatt fall skal
dette feltet ikke fylles ut) i henhold til artikkel 1 i
direktiv 83/349/EØF)

Navn

[velg ett av følg
ende alternativer]
Svært liten
< 5 millioner
euro)
Liten
5 millioner euro
til < 25 millioner
euro)
I underkant av
markedsgjen
nomsnitt
25 millioner euro
til < 150 millioner
euro)
I overkant av
markedsgjen
nomsnitt (150
millioner euro til
500 millioner
euro)
Stor
500 millioner
euro til 1 milliard
euro)
Svært stor
1 milliard euro og
større)
% av stemme
rettene

Transaksjons
type
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Type opplysninger

Rapporterte opplysninger

AIF-ets risikoprofil
1. Markedsrisikoprofil
13 Forventet årlig avkastning av investeringene / internrente under
normale markedsforhold (i %)
Netto deltaverdi på egenkapitalen
Netto DV01:
Netto CS01:
2. Motpartsrisikoprofil
14 Handels- og klareringsordninger
a) Anslått % (i markedsverdi) verdipapirhandler:
(la stå tomt om det ikke har vært handlet med verdipapirer)

%

På et regulert marked
Utenom et regulert marked
b) Anslått % (i handelsvolum) derivathandler:
(la stå tomt om det ikke har foregått handel med derivater)

%

På et regulert marked
Utenom et regulert marked
c) Anslått % (i handelsvolum) klarerte derivattransak
sjoner:
(la stå tomt om det ikke har foregått handel med derivater)

%

Av en sentral motpart
Bilateralt
d) Anslått % (i markedsverdi) klarerte gjenkjøpshandler:
(la stå tomt om det ikke har foregått handel med gjenkjøpsavtaler)
Av en sentral motpart
Bilateralt
Med tre parter
15 Verdi av sikkerhet og annen kredittstøtte som AIF-et har
stilt til alle motparter
a) Verdi av sikkerhet stilt i form av kontanter og kontant
ekvivalenter
b) Verdi av sikkerhet stilt i form av andre verdipapirer
(bortsett fra kontanter og kontantekvivalenter)
c) Verdi av annen sikkerhet og kredittstøtte som er stilt
(herunder nominelt beløp på rembursbrev og lignende
kredittstøtte fra tredjemann)
16 Av beløp stilt som sikkerhet og annen kredittstøtte som
det rapporterende fondet har gitt motparter: Hvor stor
prosentandel har blitt pantsatt på nytt av motpartene?

%

2015–2016
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17 Fem største motpartseksponeringer (sentrale motparter
ikke medregnet)
a) Angi de fem motpartene som AIF-et har størst
motpartseksponering mot, i nettomarkedsverdi, i % av
AIF-ets NAV

Navn

Samlet
eksponering

Navn

Samlet
eksponering

Motpart 1
Motpart 2
Motpart 3
Motpart 4
Motpart 5
b) Angi de fem motpartene som har størst motparts
eksponering mot AIF-et, i nettomarkedsverdi,
i % av AIF-ets NAV
Motpart 1
Motpart 2
Motpart 3
Motpart 4
Motpart 5
18 Direkte klarering gjennom sentrale motparter (CCP)
a) Har AIF-et i rapporteringsperioden klarert noen
transaksjoner direkte gjennom en CCP?

b) Dersom du har svart «ja» på spørsmål 18 a), angi de
tre største sentrale motpartene etter netto kreditt
eksponering

Ja
Nei (hvis ikke,
hopp over resten
av spørsmålet og
gå til spørsmål
21)
Navn

Verdi

CCP 1 (la feltet stå tomt om ikke relevant)
CCP 2 (la feltet stå tomt om ikke relevant)
CCP 3 (la feltet stå tomt om ikke relevant)
3. Likviditetsprofil
Porteføljens likviditetsprofil
19 Investorenes likviditetsprofil
Prosent av porteføljen som kan realiseres innen:
1 dag
eller
mindre

2-7
dager

8-30
dager

31-90
dager

20 Verdien av ubeheftede kontante midler

91-180 181-365
dager dager

mer enn 365 dager
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Type opplysninger

Rapporterte opplysninger

Investorenes likviditetsprofil
21 Investorenes likviditetsprofil
Prosentandel av investorenes andel i fondet (i % av AIF-ets NAV)
som kan innløses i løpet av
1 dag
eller
mindre

2-7
dager

8-30
dager

31-90
dager

91-180 181-365
dager dager

mer enn 365 dager

22 Investorenes innløsninger
a) Gir AIF-et investorene vanligvis oppsigelses-/inn
løsningsrett?
b) Hvor ofte kan investorer foreta innløsning (ved flere
aksje- eller andelsklasser, angi den største etter NAV)

Ja

Nei

[velg ett av følg
ende alternativer]
hver dag
hver uke
hver 14. dag
hver måned
hvert kvartal
hvert halvår
hvert år
annet
ikke relevant

c) Hvor mange dagers oppsigelse kreves for innløsninger?
(ved flere aksje- eller andelsklasser, angi oppsigelsesfrist vektet
etter aktiva)
d) Hvor lang bindingstid (i dager) har investorene (ved
flere aksje- eller andelsklasser, angi oppsigelsesfrist
vektet etter aktiva)
23 Særlige ordninger og fortrinnsbehandling
a) Per rapporteringsdato, hvor stor prosentandel av
AIF-ets NAV er gjenstand for følgende ordninger:

% av NAV

Sidelommer
Begrenset innløsning
Suspensjon av handel
Andre ordninger for å håndtere illikvide aktiva
(angi nærmere)
b) Hvilken prosentandel av AIF-ets aktiva, i netto andels
verdi, er for tiden gjenstand for særlige ordninger på
grunn av deres ikke-likvide art i henhold til artikkel 23
nr. 4 bokstav a) i direktivet om AIF-for valtere?
Særlige ordninger i % av NAV

[Type]

[%]

2015–2016
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Type opplysninger

Rapporterte opplysninger

c) Er det noen investorer som får fortrinnsbehandling
eller rett til fortrinnsbehandling (f.eks. gjennom en
tilleggsavtale), og som investorer i AIF-et derfor må
underrettes om i henhold til artikkel 23 nr. 1
bokstav j) i direktivet om AIF-for valtere?

(Ja eller nei)

d) Har du svart ja på spørsmål c), angi alle relevante
former for fortrinnsbehandling:
med hensyn til opplysninger/rapportering til
investorer
med hensyn til likviditetskrav til investorer
med hensyn til gebyrvilkår for investorer
Annen fortrinnsbehandling
24 Angi hvordan eiendomsretten til andelene i AIF-et
fordeler seg på investorgruppene (i prosent av
AIF-ets NAV; de reelle eierne oppgis dersom de
er kjent eller kan identifiseres)
25 Finansieringslikviditet
a) Angi samlet beløp av innlån og kontantfinansiering
som er tilgjengelig for AIF-et (inklusive alle utnyttede og
uutnyttede, forpliktede og uforpliktede kredittlinjer og
tidsbegrenset finansiering)
b) Hvordan fordeler beløpet angitt under a) seg på
periodene nedenfor, basert på den lengste perioden
som kredittgiver ved avtale har forpliktet seg til å yte
finansiering i:
1 dag
eller
mindre

2-7
dager

8-30
dager

31-90
dager

91-180 181-365
dager dager

4. Innlåns- og eksponeringsrisiko
26 Verdi av kontantlån eller verdipapirlån bestående av
Kontantlån uten sikkerhet:
Kontantlån med sikkerhet – via primærmegler:
Kontantlån med sikkerhet – via (omvendt)
gjenkjøp:
Kontantlån med sikkerhet – via annet:
27 Verdi av innlån innebygd i finansielle instrumenter
Derivater omsatt på et regulert marked: Brutto
eksponering fratrukket innbetalt margin
OTC-derivater: Bruttoeksponering fratrukket
innbetalt margin
28 Verdi av verdipapirer innlånt for korte
posisjoner

mer enn 365 dager
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Type opplysninger

29 Bruttoeksponering for finansielle og/eller rettslige
strukturer som kontrolleres av AIF-et i henhold til
betraktning 78 i direktivet om AIF-for valtere
Finansiell og/eller rettslig struktur
Finansiell og/eller rettslig struktur
Finansiell og/eller rettslig struktur
…
30 AIF-ets finansielle giring
a) beregnet i henhold til bruttometoden
b) beregnet i henhold til forpliktelses
metoden
5. Operasjonell og annen risiko
31 Totalt antall åpne posisjoner
32 Historisk risikoprofil
a) AIF-ets bruttoavkastning eller internrente i
rapporteringsperioden (i %, for valtningsgebyrer og
resultatavhengige gebyrer ikke fratrukket)
Første måned i rapporteringsperioden
Annen måned i rapporteringsperioden
…
…
Siste måned i rapporteringsperioden
b) AIF-ets nettoavkastning eller internrente i
rapporteringsperioden (i %, for valtningsgebyrer og
resultatavhengige gebyrer fratrukket)
Første måned i rapporteringsperioden
Annen måned i rapporteringsperioden
…
…
Siste måned i rapporteringsperioden
c) Endringer i AIF-ets netto andelsverdi i løpet av
rapporteringsperioden (i %, innvirkningen av tegninger
og innløsninger inkludert)
Første måned i rapporteringsperioden
Annen måned i rapporteringsperioden
…
…
Siste måned i rapporteringsperioden

Rapporterte opplysninger

2015–2016
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d) Tegninger i rapporteringsperioden
Første måned i rapporteringsperioden
Annen måned i rapporteringsperioden
…
…
Siste måned i rapporteringsperioden
e) Innløsninger i rapporteringsperioden
Første måned i rapporteringsperioden
Annen måned i rapporteringsperioden
…
…
Siste måned i rapporteringsperioden

Økonomiske verdier bør rapporteres i AIF-ets
basisvaluta.

Økonomiske verdier bør rapporteres i AIF-ets
basisvaluta.

Resultater av krisesimuleringer

Angi resultatene av krisesimuleringene utført i
samsvar med artikkel 16 nr. 1 annet ledd i direktiv
2011/61/EU. [AIF-forvalterne skal regelmessig
gjennomføre krisesimuleringer under normale og
ekstraordinære likviditetsforhold, som vil gjøre det
mulig for dem å vurdere og overvåke AIF-enes likvi
ditetsrisiko i samsvar med resultatene av disse.]
(fritekst)

Angi resultatene av krisesimuleringene utført i
samsvar med bokstav b) i artikkel 15 nr. 3 i direk
tiv 2011/61/EU [risikoene knyttet til hver investe
ringsposisjon i AIF-et og deres generelle innvirkning
på AIF-ets portefølje kan fortløpende påvises, måles,
håndteres og overvåkes på forsvarlig måte, herunder ved bruk av hensiktsmessige framgangsmåter
for krisesimulering] (fritekst)
__________________________________________

__________________________________________
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Økonomiske verdier bør rapporteres i AIF-ets basisvaluta.
Opplysninger om AIF-fond som skal gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter
(artikkel 24 nr. 4 i direktiv 2011/61/EU)
Type opplysninger

1

Av beløp stilt som sikkerhet og annen kredittstøtte som det
rapporterende AIF-fond har gitt motparter: Hvor stor prosent
andel har blitt pantsatt på nytt av motpartene?
Innlåns- og eksponeringsrisiko

2

Verdi av kontantlån eller verdipapirlån bestående av
Kontantlån uten sikkerhet:
Kontantlån med sikkerhet – via primærmegler:
Kontantlån med sikkerhet – via (omvendt) gjenkjøp:
Kontantlån med sikkerhet – via annet:

3

Verdi av innlån innebygd i finansielle instrumenter
Derivater omsatt på et regulert marked: Bruttoeksponering fratrukket
innbetalt margin
OTC-derivater: Bruttoeksponering fratrukket innbetalt margin

4

Fem største kilder til kontant- eller verdipapirlån
(korte posisjoner):
Største:
Nest største:
3. største:
4. største:
5. største:

5

Verdi av verdipapirer innlånt for korte posisjoner

6

Bruttoeksponering for finansielle og/eller rettslige strukturer som
kontrolleres av AIF-et i henhold til betraktning 78 i direktivet om
AIF-for valtere
Finansiell og/eller rettslig struktur
Finansiell og/eller rettslig struktur
Finansiell og/eller rettslig struktur
…

7

AIF-ets finansielle giring:
a) Bruttometoden
b) Forpliktelsesmetoden

Økonomiske verdier bør rapporteres i AIF-ets basisvaluta.

Rapporterte opplysninger
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Vedlegg 1

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 447/2013
av 15. mai 2013 om fastsettelse av framgangsmåten for
AIF-forvaltere som velger å bli omfattet av
europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU
EUROPAKOMMISJONEN HAR –
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om AIF
forvaltere og om endring av direktiv 2003/41/EF
og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009
og (EU) nr. 1095/20101, særlig artikkel 3 nr. 5, og
ut fra følgende betraktninger:
1) I henhold til artikkel 3 nr. 4 i direktiv 2011/61/
EU kan forvaltere av alternative investerings
fond (AIF-forvaltere) som oppfyller vilkårene
fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i nevnte direktiv, velge
å bli omfattet av direktivet for å kunne dra
nytte av rettighetene som gis. En AIF-forvalter
som velger å bli omfattet av direktivet, blir
underlagt anvendelsen av direktiv 2011/61/
EU i sin helhet.
2) Direktiv 2011/61/EU fastsetter en framgangs
måte for godkjenning av AIF-forvaltere. Doku
mentene og opplysningene som skal
framskaffes i forbindelse med denne fram
gangsmåten, inneholder tilstrekkelige detaljer
om søkende AIF-forvaltere, og derfor bør de
samme dokumentene og den samme fram
gangsmåten benyttes når en forvalter velger å
bli omfattet av direktivet. Det er ingen særlige
omstendigheter ved det å bli omfattet av direk
tivet som tilsier bruk av en annen framgangs
måte enn den som gjelder AIF-forvaltere med
forvaltede eiendeler over terskelverdiene fast
satt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU.
AIF-forvaltere som velger å bli omfattet av
direktiv 2011/61/EU, bør derfor følge samme
framgangsmåte som den som er fastsatt for
forvaltere som må søke om godkjenning i henhold til direktiv 2011/61/EU.
3) AIF-forvaltere som har rett til å velge å bli
omfattet av direktivet, er forvaltere som tidli

gere enten har vært registrert i samsvar med
artikkel 3 nr. 3 i direktiv 2011/61/EU, eller
som har vært godkjent som forvaltningsselska
per for foretak for kollektiv investering i
omsettelige verdipapirer i samsvar med euro
paparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av
13. juli 2009 om samordning av lover og for
skrifter om foretak for kollektiv investering i
omsettelige verdipapirer (investeringsfore
tak)2. Det er hensiktsmessig å unngå dobbel
trapportering og ta hensyn til dokumentene og
opplysningene som AIF-forvaltere allerede har
framlagt for vedkommende myndigheter i
samsvar med framgangsmåtene for registre
ring og godkjenning, forutsatt at disse doku
mentene og opplysningene er à jour.
4) Vedkommende myndigheter bør undersøke
søknaden om å bli omfattet av direktivet og gi
slik godkjenning på samme vilkår og etter
samme framgangsmåte som for AIF-forvaltere
med forvaltede eiendeler over de relevante ter
skelverdiene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv
2011/61/EU.
5) Det er viktig å klargjøre forholdet mellom
framgangsmåten som gjelder for AIF-forval
tere som velger å bli omfattet av direktivet, og
den som gjelder ved tilbakekalling av en god
kjenning gitt til forvaltere i henhold til direktiv
2011/61/EU. En AIF-forvalter som har fått
godkjenning i henhold til direktiv 2011/61/
EU, og hvis forvaltede eiendeler faller under
terskelverdiene fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i
direktiv 2011/61/EU, forblir godkjent og
underlagt anvendelsen av nevnte direktiv i sin
helhet så lenge godkjenningen ikke tilbakekal
les. Tilbakekalling av en godkjenning bør ikke
automatisk iverksettes når de forvaltede eien
delene til en godkjent AIF-forvalter faller
under relevant terskelverdi, men bare skje på

1

2

EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1.

EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32.
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anmodning fra AIF-forvalteren. Det bør derfor
ikke være mulig for en AIF-forvalter å søke om
å bli omfattet av direktivet så lenge forvalteren
allerede har en godkjenning i henhold til
direktiv 2011/61/EU, mens en AIF-forvalter
hvis godkjenning er blitt tilbakekalt på anmod
ning fra forvalteren, bør kunne søke om å bli
omfattet igjen i henhold til direktiv 2011/61/
EU.
6) Direktiv 2011/61/EU forplikter medlems
statene til å anvende lovene og forskriftene
som innarbeider nevnte direktiv, fra 22. juli
2013. Anvendelsen av denne forordning utset
tes derfor også til samme dato.
7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i sam
svar med uttalelse fra Den europeiske verdi
papirkomité –
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Framgangsmåte og vilkår for å bli omfattet av
direktivet
1. En AIF-forvalter som oppfyller vilkårene fast
satt i artikkel 3 nr. 2 i direktiv 2011/61/EU og
velger å bli omfattet av nevnte direktiv, skal
framlegge en søknad om godkjenning til ved
kommende myndighet i hjemstaten.
Søknaden skal følge samme framgangs
måte som fastsatt i artikkel 7 nr. 15 i direktiv
2011/61/EU og i tiltakene vedtatt for gjennom
føring av direktivet.
2. Vedkommende myndighet i hjemstaten kan
unnta en AIF-forvalter nevnt i nr. 1 fra kravet

om å framlegge alle opplysninger og doku
menter som kreves i henhold til artikkel 7 i
nevnte direktiv, forutsatt at disse opplysnin
gene og dokumentene allerede er blitt fram
lagt for vedkommende myndighet for
registreringsformål i samsvar med artikkel 3
nr. 3 i nevnte direktiv, eller som del av fram
gangsmåten for godkjenning i henhold til
artikkel 5 i direktiv 2009/65/EF, og forutsatt at
slike opplysninger og dokumenter fortsatt er à
jour, noe som skal bekreftes skriftlig av AIF
forvalteren.
3. Vedkommende myndighet i hjemstaten skal gi
godkjenning etter samme framgangsmåte som
fastsatt i artikkel 8 nr. 15 i direktiv 2011/61/
EU.
Artikkel 2
Ikrafttredelse og anvendelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at
den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Denne forordning får anvendelse fra 22. juli
2013.
Denne forordning er bindende i alle deler og
kommer direkte til anvendelse i alle medlems
stater.
Utferdiget i Brussel, 15. mai 2013.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
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Vedlegg 1

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 448/2013
av 15. mai 2013 om fastsettelse av en framgangsmåte for å
bestemme referansemedlemsstaten for en AIF-forvalter
etablert i en tredjestat i henhold til europaparlamentsog rådsdirektiv 2011/61/EU
EUROPAKOMMISJONEN HAR –
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om AIF
forvaltere og om endring av direktiv 2003/41/EF
og 2009/65/EF og forordning (EF) nr. 1060/2009
og (EU) nr. 1095/20101, særlig artikkel 37 nr. 14,
og
ut fra følgende betraktninger:
1) I situasjonene nevnt i artikkel 37 nr. 4 bokstav
b), bokstav c) i), bokstav e) og f) og bokstav g)
i) i direktiv 2011/61/EU, kan mer enn én med
lemsstat anses som mulig referansemedlems
stat for en AIF-forvalter etablert i en tredjestat
som har til hensikt å forvalte alternative inves
teringsfond (heretter kalt «AIF-er») etablert i
Unionen og/eller markedsføre AIF-er som den
forvalter, i Unionen. I disse tilfellene skal AIF
forvalteren etablert i en tredjestat sende en
anmodning til vedkommende myndigheter i
disse medlemsstatene for å bestemme referan
semedlemsstat. Anmodningen skal ledsages
av alle relevante opplysninger og dokumenter
som kreves for å bestemme referansemed
lemsstat for denne AIF-forvalteren. En felles
beslutning bør vedtas av berørte vedkom
mende myndigheter for å bestemme referan
semedlemsstat. Det må fastsettes en
framgangsmåte som skal følges av berørte
vedkommende myndigheter når referanse
medlemsstat skal bestemmes. Mens det er
vedkommende myndigheter i de berørte med
lemsstater som har et felles ansvar for å
bestemme referansemedlemsstat, skal Den
europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyn
dighet (ESMA), opprettet ved europaparla
ments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/

20102, sikre at alle mulige referansemedlems
stater blir behørig involvert i beslutningspro
sessen og bidrar til å komme fram til en avtale.
2) Framgangsmåten for å bestemme referanse
medlemsstat er forskjellig fra framgangsmåten
for å søke om markedsføringspass i henhold til
direktiv 2011/61/EU. Når referansemedlems
staten er blitt bestemt, skal den berørte AIF
forvalteren etablert i en tredjestat søke om
godkjenning hos vedkommende myndighet i
nevnte medlemsstat etter samme framgangs
måte og på samme vilkår som for AIF-forval
tere i henhold til artikkel 7 og 8 i direktiv
2011/61/EU.
3) Direktiv 2011/61/EU forplikter medlemssta
tene til å anvende lovene og forskriftene som
innarbeider nevnte direktiv, fra 22. juli 2013.
Uten at dette berører den delegerte rettsakt
omhandlet i artikkel 67 nr. 6 i direktiv 2011/
61/EU, utsettes derfor også anvendelsen av
denne forordning til samme dato.
4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i sam
svar med uttalelse fra Den europeiske
verdipapirkomité –

1

2

EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1.

VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Framgangsmåte for å bestemme
referansemedlemsstat blant flere mulige
referansemedlemsstater
1. Dersom en AIF-forvalter etablert i en tred
jestat, som har til hensikt å forvalte AIF-er eta
blert i Unionen uten å markedsføre dem eller å
markedsføre AIF-er som den forvalter, i Unio
nen, sender en anmodning for å bestemme
referansemedlemsstat i henhold til artikkel 37
EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.
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2.

3.

4.

5.

nr. 4 annet ledd i direktiv 2011/61/EU, skal
anmodningen være skriftlig og rettet til ved
kommende myndigheter i medlemsstatene
som er mulige referansemedlemsstater. I
anmodningen skal alle mulige referansemed
lemsstater føres opp.
Anmodningen fra AIF-forvalteren etablert i en
tredjestat skal inneholde opplysningene og
dokumentene som kreves for å bestemme
referansemedlemsstat.
I situasjonen nevnt i artikkel 37 nr. 4 bokstav
b) i direktiv 2011/61/EU, skal slike opplysnin
ger og dokumenter omfatte
a) en angivelse av medlemsstatene der AIF
ene som blir forvaltet av AIF-forvalteren
etablert i en tredjestat, er etablert,
b) en angivelse av medlemsstatene der eien
deler blir forvaltet av AIF-forvalteren eta
blert i en tredjestat,
c) det samlede beløp for eiendeler som AIF
forvalteren etablert i en tredjestat forvalter
i de ulike medlemsstatene.
I situasjonen nevnt i artikkel 37 nr. 4 bokstav
c) i) i direktiv 2011/61/EU, skal slike opplys
ninger og dokumenter omfatte
a) en angivelse av medlemsstaten der AIF-et
som blir forvaltet av AIF-forvalteren eta
blert i en tredjestat, er etablert,
b) en angivelse av medlemsstatene der AIF
forvalteren etablert i en tredjestat har til
hensikt å markedsføre AIF-et.
I situasjonene nevnt i artikkel 37 nr. 4 bokstav
e) og bokstav g) i) i direktiv 2011/61/EU, skal
slike opplysninger og dokumenter omfatte
a) en angivelse av medlemsstatene der AIF-er
som blir forvaltet av en AIF-forvalter eta
blert i en tredjestat, er etablert.
b) en beskrivelse av markedsføringsstrate
gien som dokumenterer at AIF-forvalteren
etablert i en tredjestat har til hensikt å mar
kedsføre et bestemt AIF eller flere AIF-er i
en bestemt medlemsstat eller i flere med
lemsstater, og å drive aktiv markedsføring i
bestemte medlemsstater, der minst føl
gende angis:
i) medlemsstatene der distributørene (og
AIF-forvalteren ved egendistribusjon)
kommer til å markedsføre andeler eller
aksjer i AIF-er som forvaltes av AIF-for
valteren, herunder forventet andel av
forvaltede eiendeler innenfor den sam
lede markedsføringen i Unionen,
ii) et overslag over forventet antall investo
rer i målgruppen med hjemsted i med

6.

7.

8.

9.

lemsstatene der AIF-forvalteren har til
hensikt å markedsføre AIF-ene,
iii) de offisielle språkene i medlemsstatene
som tilbuds- og markedsføringsdoku
mentene er blitt eller vil bli oversatt til,
iv) fordelingen av markedsføringsaktivite
ter i medlemsstatene der AIF-forvalte
ren har til hensikt å markedsføre AIF
ene, særlig med hensyn til hvor framtre
dende de er og hvor ofte annonsering
og omreisende salgskampanjer finner
sted.
I situasjonen nevnt i artikkel 37 nr. 4 bokstav f)
i direktiv 2011/61/EU, skal slike opplysninger
og dokumenter omfatte opplysninger fastsatt i
nr. 5 bokstav b) i denne artikkel.
Vedkommende myndigheter som blir kontak
tet av en AIF-forvalter etablert i en tredjestat
som vedkommende myndigheter i mulige
referansemedlemsstater, skal umiddelbart og
senest tre virkedager etter mottak av anmod
ningen nevnt i nr. 1 i denne artikkel, kontakte
hverandre og Den europeiske verdipapir- og
markedstilsynsmyndighet (ESMA) for å
beslutte om andre vedkommende myndig
heter i Unionen er berørt i henhold til artikkel
37 nr. 4 i direktiv 2011/61/EU.
På ESMAs anmodning skal vedkommende
myndigheter umiddelbart gi ESMA den full
stendige anmodningen fra AIF-forvalteren eta
blert i en tredjestat.
Dersom det besluttes at andre vedkommende
myndigheter i Unionen kan være berørt, skal
ESMA umiddelbart underrette dem og sikre at
den fullstendige anmodningen fra AIF-forvalte
ren etablert i en tredjestat blir oversendt til
dem.
Hver vedkommende myndighet som medvir
ker i framgangsmåten, samt ESMA, kan
anmode AIF-forvalteren etablert i en tredjestat
om relevante tilleggsopplysninger og tilleggs
dokumenter som kreves for å bestemme refe
ransemedlemsstat.
En slik anmodning om tilleggsopplysninger
og tilleggsdokumenter skal være skriftlig, skal
inneholde begrunnelser og skal formidles sam
tidig til alle andre vedkommende myndigheter
samt ESMA.
Når anmodende vedkommende myndighet
eller ESMA mottar tilleggsopplysningene eller
tilleggsdokumentene, skal anmodende myn
dighet umiddelbart oversende disse opplysnin
gene eller dokumentene til alle andre berørte
myndigheter og ESMA.
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10. Senest en uke fra vedkommende myndig
heters mottak av anmodningen nevnt i nr. 1 fra
AIF-forvalteren, eller eventuelt fra andre ved
kommende myndigheter i Unionen i henhold
til nr. 8, skal alle berørte vedkommende
myndigheter framlegge en uttalelse for hver
andre og for ESMA med hensyn til fastsettelse
av egnet referansemedlemsstat.
11. Deretter skal alle vedkommende myndigheter i
fellesskap bestemme referansemedlemsstat.
Avgjørelsen skal tas senest en måned etter mot
tak av anmodningen fra vedkommende myndig
heter utpekt av AIF-forvalteren etablert i en
tredjestat, eventuelt av andre vedkommende
myndigheter i Unionen i henhold til nr. 8.
Dersom det anmodes om tilleggsopplysnin
ger, skal fristen nevnt i første ledd utvides til å
omfatte perioden mellom anmodningen om til
leggsopplysninger og tilleggsdokumenter
nevnt i nr. 9 og mottaket av slike opplysninger
eller dokumenter.
12. ESMA skal bistå berørte vedkommende
myndigheter og om nødvendig lette fastsettel
sen av referansemedlemsstat i henhold til
artikkel 31 i forordning (EU) nr. 1095/2010.
13. Vedkommende myndighet i den medlemsstat
som blir bestemt som referansemedlemsstat,
skal skriftlig og uten unødig opphold under
rette AIF-forvalteren etablert i en tredjestat om
denne avgjørelsen.
14. Dersom den anmodende AIF-forvalter eta
blert i en tredjestat ikke underrettes skriftlig
innen sju dager etter avgjørelsen, eller dersom
de berørte vedkommende myndigheter ikke
har bestemt referansemedlemsstat innen fris
ten nevnt i første ledd i nr. 11 i denne artikkel,

kan den anmodende AIF-forvalter etablert i en
tredjestat selv velge referansemedlemsstat i
samsvar med kriteriene fastsatt i artikkel 37
nr. 4 annet ledd i direktiv 2011/61/EU.
AIF-forvalteren etablert i en tredjestat skal
umiddelbart skriftlig underrette alle vedkom
mende myndigheter som opprinnelig ble kon
taktet, samt ESMA, om valg av referanse
medlemsstat.
15. Dersom referansemedlemsstaten valgt av AIF
forvalteren etablert i en tredjestat ikke er den
samme som referansemedlemsstaten bestemt
av vedkommende myndigheter, skal de
berørte vedkommende myndigheter under
rette AIF-forvalteren etablert i en tredjestat om
avgjørelsen snarest mulig, men ikke senere
enn to virkedager etter å ha blitt underrettet
om AIF-forvalterens valg i henhold til nr. 14. I
dette tilfellet skal avgjørelsen ha forrang.
Artikkel 2
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at
den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Denne forordning får anvendelse fra 22. juli
2013.
Denne forordning er bindende i alle deler og
kommer direkte til anvendelse i alle medlems
stater.
Utferdiget i Brussel, 15. mai 2013.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
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Vedlegg 1

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 694/2014
av 17. desember 2013 om utfylling av europaparlamentsog rådsdirektiv 2011/61/EU med hensyn til tekniske
reguleringsstandarder for å fastsette typer av forvaltere
av alternative investeringsfond
EUROPAKOMMISJONEN HAR 
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om for
valtere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF og
forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/
20101, særlig artikkel 4 nr. 4, og
ut fra følgende betraktninger:
1) Det er viktig å utfylle reglene i direktiv 2011/
61/EU med tekniske reguleringsstandarder
som fastsetter typer av forvaltere av alternative
investeringsfond (AIF) slik at visse krav i
direktivet anvendes på AIF-forvaltere på en
enhetlig måte.
2) Det bør skjelnes mellom hvorvidt en AIF-for
valter forvalter AIF-er av åpen eller lukket type
eller begge deler slik at reglene om likviditets
styring og framgangsmåtene for verdsetting i
direktiv 2011/61/EU anvendes korrekt på AIF
forvaltere.
3) Den avgjørende faktor for å fastslå om en AIF
forvalter forvalter AIF-er av åpen eller lukket
type, bør være at et åpent AIF gjenkjøper eller
innløser sine aksjer eller andeler fra investo
rene på anmodning fra aksje- eller andelseiere
før avvikling innledes, i samsvar med fram
gangsmåten og hyppigheten fastsatt i AIF-ets
regler eller stiftelsesdokument, prospekt eller
tilbudsdokumenter. En reduksjon i et AIFs
kapital i forbindelse med utdeling i samsvar
med dets regler eller stiftelsesdokument, pro
spekt eller tilbudsdokumenter, herunder en
reduksjon som er godkjent ved en beslutning
truffet av aksje- eller andelseierne i samsvar
med AIF-ets regler eller stiftelsesdokument,
prospekt eller tilbudsdokumenter, bør ikke
1

EUT L 174 av 1.7.2011, s. 1.

4)

5)

6)

7)

hensyntas ved fastsettelse av om AIF-et er av
åpen type eller ikke.
Bare de gjenkjøpene eller innløsningene som
foretas med AIF-ets eiendeler, bør hensyntas
for å fastslå om en AIF-forvalter forvalter AIF
er av åpen eller lukket type. Ved fastsettelse av
om et AIF er av åpen type eller ikke, bør det
derfor ikke tas hensyn til om aksjene eller
andelene i AIF-et kan omsettes på annen
håndsmarkedet og ikke gjenkjøpes eller innlø
ses av AIF-et.
En AIF-forvalter som forvalter ett eller flere
åpne eller ett eller flere lukkede AIF-er på
samme tid, bør for hvert AIF anvende de sær
lige reglene som gjelder for den aktuelle typen
AIF.
Enhver endring i et AIFs innløsningspolitikk
som innebærer at AIF-et vil kunne anses for
ikke lenger å være et AIF av åpen type eller et
AIF av lukket type, bør føre til at AIF-forvalte
ren slutter å anvende reglene i den gamle inn
løsningspolitikken for det AIF-et som forvaltes,
og anvender reglene for den nye innløsnings
politikken for AIF-et.
I henhold til artikkel 61 nr. 3 og 4 i direktiv
2011/61/EU bør det tas hensyn til de juridiske
strukturer som var gjeldende for AIF-er som
ble etablert før 22. juli 2013. Da nevnte direktiv
ble vedtatt, fantes det i Unionen ingen harmo
nisert definisjon av den juridiske strukturen
for lukkede AIF-er, og strukturen varierte fra
medlemsstat til medlemsstat. Dette gjenspei
les i direktivteksten der visse eksisterende
juridiske strukturer som ikke har innløsnings
rett i en periode på fem år fra dagen for den
opprinnelige investeringen, anses som luk
kede AIF-er. I artikkel 61 nr. 3 og 4 i direktive
2011/61 er det fastsatt overgangsperioder der
eksisterende AIF-forvaltere som forvalter luk
kede AIF-er som er langt framme eller i sluttfa
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sen av sin investeringssyklus slik det framgår
av utløpsdatoen eller fordi de ikke kan foreta
ytterligere investeringer etter 22. juli 2013, kan
fortsette å forvalte slike AIF-er uten godkjen
ning eller uten å måtte overholde en betydelig
del av direktivet. For å bevare virkeområdet
for nevnte bestemmelser i lys av dette mål og
på bakgrunn av ovennevnte, bør følgelig en
AIF-forvalter anses for å være en AIF-forvalter
av et lukket AIF i henhold til artikkel 61 nr. 3
og 4 i direktiv 2011/61/EU, i den grad ved
kommende forvalter AIF-er der aksjene eller
andelene gjenkjøpes eller innløses etter en
innledende periode på minst fem år da inn
løsningsrettighetene ikke kan utøves.
8) Denne forordning bygger på det utkast til tek
niske reguleringsstandarder som ESMA har
framlagt for Kommisjonen.
9) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om
utkastet til de tekniske reguleringsstandar
dene som ligger til grunn for denne forord
ning, analysert de mulige tilknyttede kostna
dene og fordelene dette innebærer samt inn
hentet uttalelse fra interessentgruppen for
verdipapirer og markeder, som er opprettet i
samsvar med artikkel 37 i europaparlamentsog rådsforordning (EU) nr. 1095/20102 –
VEDTATT DENNE FORORDNING:
Artikkel 1
Typer av AIF-forvaltere
1. En AIF-forvalter kan være en eller begge av
følgende:
– AIF-forvalter av ett eller flere åpne AIF-er
– AIF-forvalter av ett eller flere lukkede AIF
er
2. En AIF-forvalter av et åpent AIF skal anses for
å være en AIF-forvalter som forvalter et AIF
der aksjer eller andeler gjenkjøpes eller inn
løses på anmodning fra aksje- eller andelseiere
før avvikling innledes, direkte eller indirekte,
fra eiendelene i AIF-et, i samsvar med fram
gangsmåten og hyppigheten fastsatt i AIF-ets
2

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010
av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk til
synsmyndighet (Den europeiske verdipapir- og markedstil
synsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/
EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 2009/77/
EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84).

regler eller stiftelsesdokument, prospekt eller
tilbudsdokumenter.
En reduksjon i et AIFs kapital i forbindelse
med utdeling i samsvar med dets regler eller
stiftelsesdokument, prospekt eller tilbuds
dokumenter, herunder en reduksjon som er
godkjent ved en beslutning truffet av aksje
eller andelseierne i samsvar med AIF-ets
regler eller stiftelsesdokument, prospekt eller
tilbudsdokumenter, bør ikke hensyntas ved
fastsettelse av om AIF-et er av åpen type eller
ikke.
Det skal ikke tas hensyn til om aksjene eller
andelene i et AIF kan omsettes på annenhånds
markedet og ikke gjenkjøpes eller innløses av
AIF-et ved fastsettelse av om AIF-et er av åpen
type eller ikke.
3. En AIF-forvalter av et lukket AIF skal være en
AIF-forvalter som forvalter et AIF av en annen
type enn den som er beskrevet i nr. 2.
4. Dersom en endring i innløsningspolitikken for
AIF-et innebærer en endringen av type AIF
som forvaltes av en AIF-forvalter, skal AIF-for
valteren anvende reglene for den nye typen
AIF på det aktuelle AIF-et.
5. Med hensyn til artikkel 61 nr. 3 og 4 i direktiv
2011/61/EU skal en AIF-forvalter anses for å
være en AIF-forvalter av et lukket AIF når ved
kommende forvalter AIF-er der aksjer eller
andeler gjenkjøpes eller innløses på anmod
ning fra aksje- eller andelseiere før avvikling
innledes, direkte eller indirekte, fra eiendelene
i AIF-et, etter en innledende periode på minst
fem år da innløsningsrettigheter ikke kan utø
ves.
Artikkel 2
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at
den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Denne forordning er bindende i alle deler og
kommer direkte til anvendelse i alle medlems
stater.
Utferdiget i Brussel, 17. desember 2013.
For Kommisjonen
José Manuel BARROSO
President
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Vedlegg 1

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/514
av 18. desember 2014 om de opplysninger vedkommende
myndigheter skal oversende til Den europeiske verdipapirog markedstilsynsmyndighet i henhold til artikkel 67 nr. 3
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU
EUROPAKOMMISJONEN HAR –
under henvisning til traktaten om Den euro
peiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og
rådsdirektiv 2011/61/EU av 8. juni 2011 om for
valtere av alternative investeringsfond og om endring av direktiv 2003/41/EF og 2009/65/EF og
forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 1095/
20101, særlig artikkel 67 nr. 5, og
ut fra følgende betraktninger:
1) Det er nødvendig å angi nærmere innholdet i
de opplysninger som vedkommende myndig
heter i medlemsstatene hvert kvartal skal over
sende til Den europeiske verdipapir- og mar
kedstilsynsmyndighet (ESMA) i henhold til
artikkel 67 nr. 3 i europaparlaments- og råds
direktiv 2011/61/EU for at denne skal være i
stand til å vurdere virkemåten til markeds
føringspassene for forvaltere av alternative
investeringsfond etablert i Unionen (AIF-for
valtere etablert i Unionen) som forvalter eller
markedsfører i Unionen alternative investe
ringsfond etablert i Unionen (AIF-er etablert i
Unionen), driftsvilkårene for AIF-er og deres
forvaltere og mulige konsekvenser av en utvi
delse av markedsføringspasset.
2) Det er viktig å sikre at opplysningene som ved
kommende myndigheter oversender, er rele
vante og egnet til å bidra til en velfundert vur
dering. Alle vedkommende myndigheter bør
derfor oversende opplysninger som gjør det
mulig å foreta en ensartet vurdering i hele Uni
onen, samtidig som de beholder muligheten til
også å sende inn eventuelle tilleggsopplysnin
ger de måtte anse som nyttige for vurderingen
av den generelle virkemåten til EU-markeds
føringspasset og de nasjonale reglene for pri
vate plasseringer, og av konsekvensene av en
1

EUT L 174 av 1.7.2011, s.1.

3)

4)

5)

6)

utvidelse av markedsføringspasset til fond og
forvaltere etablert i tredjestater. For å sikre at
ensartede rapporteringskrav kommer direkte
til anvendelse på alle vedkommende myndig
heter, bør det fastsettes regler for hvilke opp
lysninger som skal oversendes til ESMA, i
form av en forordning.
For å vurdere bruken som gjøres av EUs mar
kedsføringspass, er det viktig å samle inn
kvantitative opplysninger om AIF-forvaltere og
AIF-fond som benytter markedsførings
passene fastsatt i artikkel 32 og 33 i direktiv
2011/61/EU, og opplysninger om de med
lemsstater der det foregår virksomhet over
landegrensene, og om typene virksomhet over
landegrensene.
Effektivt samarbeid mellom vedkommende
myndigheter er en svært viktig side ved EU
markedsføringspassets generelle virkemåte.
For å vurdere effektiviteten er det nødvendig å
samle inn opplysninger om samarbeidet mel
lom vedkommende myndigheter når de utøver
sitt ansvar i samsvar med artikkel 45 og 50 i
direktiv 2011/61/EU. Dette innebærer at det
bør foretas en vurdering av tilfeller der ulike
kompetanser har blitt utløst, av tiltakene som
har blitt truffet og av hvor effektivt samarbei
det er med hensyn til tidsaspekter, relevans og
detaljnivå.
EU-markedsføringspasset baserer seg på mel
dingssystemet fastsatt i artikkel 32 og 33 i
direktiv 2011/61/EU. Vedkommende myndig
heter bør derfor sende inn opplysninger om
hvordan dette systemet virker, særlig med
hensyn til tidsaspekter, smidighet, kvaliteten
på meldte opplysninger og eventuelle forskjel
ler anvendelsen av det måtte medføre.
For å gjøre det mulig å foreta en objektiv vur
dering bør vedkommende myndigheter påleg
ges å legge fram opplysninger om markeds
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føringspassets virkemåte også fra investorenes
synsvinkel, særlig med hensyn til konsekven
sene for investorvernet. Vedkommende
myndigheter bør også legge fram opplysnin
ger om klager som investorer har framsatt om
AIF-forvaltere eller AIF-fond som er etablert i
andre medlemsstater enn der investoren har
sitt hjemsted, om henvendelser fra investorer
angående kompetansefordelingen mellom ved
kommende myndigheter i ulike medlems
stater og om ethvert problem som tas opp
angående markedsføringsordningene.
7) Ved vurderingen av markedsføringspassets
virkemåte må det tas tilbørlig hensyn til
ESMAs rolle i å løse uoverensstemmelser mel
lom vedkommende myndigheter med hensyn
til forvaltning eller markedsføring over lande
grensene. Vedkommende myndigheter bør
derfor formidle sine synspunkter når det gjel
der hensiktsmessighet, tidsaspekter, kvalitet
og andre aspekter ved ESMAs deltakelse.
8) For å vurdere virkemåten til gjeldende nasjo
nale ordninger som gjør det mulig for AIF-for
valtere etablert i en tredjestat og AIF-er eta
blert i en tredjestat å drive virksomhet i den
enkelte medlemsstat, er det nødvendig å ha
full, inngående kunnskap om de juridiske rammer som den enkelte medlemsstat har vedtatt,
og om det som særpreger dem og skiller dem
fra de regler som gjelder for AIF-forvaltere eta
blert i Unionen og AIF-er etablert i Unionen.
Det er også viktig å samle inn kvantitative opp
lysninger om antallet AIF-er etablert i tred
jestater som markedsføres i medlemsstatene
og AIF-forvaltere etablert i tredjestater som
forvalter eller markedsfører AIF-er i medlems
statene. Disse opplysningene bør også inne
holde informasjon om håndhevings- og til
synstiltak og om ytterligere opplysninger som
tilsynsmyndighetene i tredjestater har over
sendt på anmodning.
9) Vedkommende myndigheter bør formidle opp
lysninger om eventuelle samarbeidsordninger
de har avtalt med tilsynsmyndighetene i tred
jestater, og som ESMA ikke allerede er kjent
med gjennom sin deltakelse i forhandlingene
om multilaterale programerklæringer. For å
kunne vurdere hvordan samarbeidsordnin
gene fungerer, er det viktig å samle inn opplys
ninger om hvor effektive de er, og særlig kvan
titative og kvalitative opplysninger om anven
delsen av de ulike fullmaktene disse
ordningene omfatter. Dette omfatter anmod
ninger om opplysninger, besøk på stedet og
utveksling av opplysninger. Samarbeidets

effektivitet bør vurderes med hensyn til rele
vans, detaljnivå, tidsaspekter og fullstendighet
når det gjelder den bistand som mottas.
10) Vedkommende myndigheter bør gi opplysnin
ger om alle egenskaper ved en tredjestats ord
ning som faktisk eller rettslig skaper begrens
ninger eller vanskeligheter for dem når de skal
utføre sine tilsynsoppgaver eller samle inn
opplysninger direkte fra enheter fra tredjesta
ter. Det bør dessuten samles inn opplysninger
om klager fra investorer og om de tiltak ved
kommende myndigheter har truffet som følge
av slike klager.
11) Vurderingen av samspillet mellom de to ord
ningene som er etablert for å forvalte eller
markedsføre AIF-er, bør baseres på dokumen
tasjon som gjenspeiler situasjonen generelt på
på det indre marked, og på kortsiktige og lang
siktige vurderinger av utviklingen av marke
det, herunder eventuelle markedsforstyrrel
ser og konkurransevridning. Vurderingene
bør gjøres på grunnlag av dokumentasjon på
om det foreligger like konkurransevilkårene
mellom medlemsstatene og det enkelte tredje
land, for eksempel når det gjelder regelverks
byrden, konkurransevilkår og tilsyn. Vedkom
mende myndigheter bør legge fram konkrete
opplysninger om generelle eller spesielle pro
blemer som gjelder tredjestater, og angi kil
dene til disse problemene.
12) Når vedkommende myndigheter framlegger
opplysninger om mulige markedsforstyrrelser
eller konkurransevridning, bør de ta i betrakt
ning alle foretak for kollektiv investering og
deres forvaltere. Det er viktig å fastslå hvorvidt
og i hvilken utstrekning både AIF-er etablert i
Unionen og foretak for kollektiv investering i
omsettelige verdipapirer som er opprettet i
henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/65/EF2, i tillegg til deres forvaltere, kan
komme til å bli berørt av innføringen av mar
kedsføringspass for tredjestater. Dette er sær
lig viktig med tanke på at definisjonen av AIF
forvaltere etablert i tredjestater i direktiv
2011/61/EU omfatter alle foretak for kollektiv
investering som er etablert i tredjestater, herunder slike som ville vært underlagt direktiv
2009/65/EG dersom de hadde vært etablert i
en medlemsstat. For å kunne vurdere den
samlede virkningen på markedet er det nød
2

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/65/EF av 13. juli
2009 om samordning av lover og forskrifter om foretak for
kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (investe
ringsforetak) (EUT L 302 av 17.11.2009, s. 32).
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vendig å identifisere mulige konsekvenser for
andre foretak som driver virksomhet i kapital
forvaltningssektoren, som depotmottakere og
tjenesteytere –
VEDTATT DENNE FORORDNING:

kel 33 i direktiv 2011/61/EU ved opprettelse
av en filial, og antallet AIF-forvaltere etablert i
Unionen som direkte forvalter AIF-er etablert i
Unionen som er opprettet i andre medlems
stater i henhold til artikkel 33 i direktiv 2011/
61/EU.

Artikkel 1

Artikkel 3

Vedkommende myndigheter skal i henhold til
artikkel 67 nr. 3 i direktiv 2011/61/EU gi Den
europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndig
het (ESMA) følgende opplysninger:
a) opplysninger om virkemåten til EUs markeds
føringspass for forvaltere av alternative inves
teringsfond etablert i Unionen (AIF-forvaltere)
som forvalter og/eller markedsfører i Unionen
alternative investeringsfond etablert i Unionen
(AIF-er), som fastsatt i artikkel 2-7,
b) opplysninger om virkemåten til den markeds
føring i medlemsstatene av AIF-er etablert i en
tredjestat som gjøres av forvaltere av AIF-er
etablert i Unionen, og den forvaltning og/eller
markedsføring i medlemsstatene av AIF-er
som gjøres av AIF-forvaltere etablert i en tred
jestat i henhold til gjeldende nasjonal lovgiv
ning, som fastsatt i artikkel 8-13,
c) opplysninger om konsekvensene av virke
måten til ordningene nevnt i bokstav a) og b),
som fastsatt i artikkel 14.

Når det gjelder problemer med hensyn til effektivt
samarbeid mellom vedkommende myndigheter,
skal vedkommende myndigheter legge fram føl
gende opplysninger:
a) antallet tilfeller der en vedkommende myndig
het har underrettet vedkommende myndighet
i AIF-forvalterens hjemstat om en situasjon
som den som er beskrevet i artikkel 45 nr. 5 i
direktiv 2011/61/EU, med angivelse av typen
situasjoner,
b) antallet tilfeller der en vedkommende myndig
het, etter å ha blitt underrettet i henhold til
artikkel 45 nr. 5 i direktiv 2011/61/EU av ved
kommende myndighet i vertsstaten, har truffet
tiltakene fastsatt i artikkel 45 nr. 5 i samme
direktiv, med angivelse av typen tiltak som er
truffet,
c) antallet tilfeller der en vedkommende myndig
het, etter å ha underrettet vedkommende myn
dighet i AIF-forvalterens hjemstat om en
situasjon som den som er beskrevet i artikkel
45 nr. 5 i direktiv 2011/61/EU, har truffet til
takene fastsatt i artikkel 45 nr. 6 i samme
direktiv, med angivelse av typen tiltak som er
truffet,
d) antallet tilfeller der en vedkommende myndig
het har underrettet vedkommende myndighet
i AIF-forvalterens hjemstat om en situasjon
som den som er beskrevet i artikkel 45 nr. 7 i
direktiv 2011/61/EU, med angivelse av typen
situasjoner,
e) antallet tilfeller der en vedkommende myndig
het, etter å ha blitt underrettet i henhold til
artikkel 45 nr. 7 i direktiv 2011/61/EU av ved
kommende myndighet i vertsstaten, har truffet
tiltakene fastsatt i artikkel 45 nr. 7 i samme
direktiv, med angivelse av typen tiltak som er
truffet,
f) antallet tilfeller der en vedkommende myndig
het, etter å ha underrettet vedkommende myn
dighet i AIF-forvalterens hjemstat om en
situasjon som den som er beskrevet i artikkel
45 nr. 7 i direktiv 2011/61/EU, har truffet til
takene fastsatt i artikkel 45 nr. 8 i samme
direktiv, med angivelse av typen tiltak som er
truffet,

Artikkel 2
Når det gjelder bruken av markedsføringspasset,
skal vedkommende myndigheter legge fram føl
gende opplysninger:
a) antallet AIF-forvaltere etablert i Unionen som
har godkjenning i henhold til artikkel 7 i direk
tiv 2011/61/EU,
b) antallet AIF-forvaltere etablert i Unionen som
markedsfører andeler eller aksjer i AIF-er eta
blert i Unionen i henhold til artikkel 32 i direk
tiv 2011/61/EU, antallet AIF-er og avdelinger i
AIF-er etablert i Unionen som markedsføres i
henhold til artikkel 32 i direktiv 2011/61/EU,
og fordeling på hjemstat og vertsstat,
c) antallet AIF-forvaltere etablert i Unionen som
forvalter AIF-er etablert i Unionen i henhold til
artikkel 33 i direktiv 2011/61/EU, antallet AIF
er etablert i Unionen som forvaltes i henhold
til artikkel 33 i direktiv 2011/61/EU, og forde
ling på hjemstat og vertsstat,
d) antallet AIF-forvaltere etablert i Unionen som
forvalter AIF-er etablert i Unionen som er eta
blert i andre medlemsstater i henhold til artik
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g) antall underretninger som er sendt og under
retninger som er mottatt i henhold til artikkel
50 nr. 5 i direktiv 2011/61/EU, med angivelse
av de tiltak som er truffet som følge av under
retningen,
h) når det gjelder anmodninger om bistand utfer
diget av vedkommende myndighet, skal føl
gende opplysninger gis:
– antallet og typen anmodninger,
– antallet anmodninger som er avslått og
begrunnelsen for avslaget,
– graden av tilfredshet med bistanden som er
mottatt, samt eventuelle problemer som
oppsto,
– gjennomsnittlig svartid,
i) når det gjelder anmodninger om bistand mot
tatt av vedkommende myndighet fra vedkom
mende myndigheter i andre medlemsstater,
skal følgende opplysninger gis
– antallet og typen anmodninger,
– antallet anmodninger som er avslått og
begrunnelsen for avslaget,
– gjennomsnittlig svartid,
j) antallet kontroller på stedet og undersøkelser
som vedkommende myndighet har gjennom
ført i en annen medlemsstat i henhold til artik
kel 54 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU, og antallet
anmodninger om kontroller på stedet eller
undersøkelser i en annen medlemsstat som er
avslått.
Artikkel 4
Når det gjelder eventuelle problemer i forbindelse
med effektiviteten ved meldingssystemet i henhold til artikkel 32 og 33 i direktiv 2011/61/EU,
skal vedkommende myndigheter legge fram føl
gende opplysninger:
a) gjennomsnittlig tid som går fra den full
stendige meldingsfilen blir mottatt fra en AIF
forvalter, til mottakermyndigheten har under
rettet vedkommende myndighet i vertsmed
lemsstaten,
b) gjennomsnittlig tid som går før AIF-forvalteren
har fått underretning fra vedkommende myn
dighet i sin hjemstat om at den kan drive virk
somhet over landegrensene, beregnet fra den
dato meldingsfilen oversendes til vedkom
mende myndighet i vertsstaten,
c) antallet anmodninger fra vedkommende myn
dighet i vertsstaten om klargjørende opplys
ninger i tilknytning til underretningen,
d) antallet tvister vedkommende myndigheter i
hjemstaten og vertsstaten er innblandet i i til
knytning til meldingsprosessen.

Artikkel 5
Når det gjelder spørsmål om investorvern i forbin
delse med AIF-er som markedsføres eller forval
tes fra en annen medlemsstat, og AIF-er som
markedsføres i henhold til artikkel 43 i direktiv
2011/61/EU, skal vedkommende myndigheter
legge fram følgende opplysninger:
a) antallet og typen klager som investorer har
sendt til vedkommende myndighet angående
AIF-er som markedsføres eller forvaltes av en
AIF-forvalter som er etablert i en annen med
lemsstat, klagegrunnene samt hvordan kla
gene ble løst,
b) dokumentasjon på at det blant investorene
råder uklarhet med hensyn til fordelingen av til
synsoppgaver mellom vedkommende myndig
heter i hjemstaten og vertsstaten,
c) eventuelle spørsmål om virkemåten til de ord
ningene AIF-forvalteren har iverksatt for å
markedsføre AIF-er, og de ordningene som er
fastsatt for å forhindre at andeler eller aksjer i
AIF-et blir markedsført overfor småinvestorer,
i henhold til kravene i bokstav h) i vedlegg IV
til direktiv 2011/61/EU.
Artikkel 6
Når det gjelder mekling gjennom ESMA, skal ved
kommende myndigheter legge fram opplysninger
om graden av tilfredshet med ESMAs mekling i
spørsmål som gjelder virkemåten til markeds
føringspasset for AIF-forvaltere etablert i Unionen
som forvalter og/eller markedsfører AIF-er eta
blert i Unionen.
Artikkel 7
Når det gjelder effektiviteten ved innsamlingen
og utvekslingen av opplysninger med henblikk
på overvåking av systemrisikoer, skal vedkom
mende myndigheter legge fram følgende opplys
ninger:
a) antallet tilfeller der vedkommende myndig
het har mottatt opplysninger fra en annen
vedkommende myndighet med henblikk på
overvåking av systemrisiko, der det skilles
mellom:
– tilbakevendende opplysninger som gjøres
tilgjengelig i samsvar med artikkel 25 nr. 2
første punktum i direktiv 2011/61/EU,
– opplysninger om viktige kilder til motparts
risiko som er oversendt bilateralt i samsvar
med artikkel 25 nr. 2 annet punktum i direk
tiv 2011/61/EU,
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–

opplysninger som er utvekslet etter behov i
samsvar med artikkel 53 i direktiv 2011/
61/EU,
b) antallet tilfeller der vedkommende myndighet
har utvekslet opplysninger med en annen ved
kommende myndighet med henblikk på over
våking av systemrisiko, der det skilles mellom:
– opplysninger som rapporteres regelmessig
i samsvar med artikkel 25 i direktiv 2011/
61/EU,
– opplysninger som utveksles bilateralt etter
behov i samsvar med artikkel 53 i direktiv
2011/61/EU.
Artikkel 8
Når det gjelder AIF-forvaltere etablert i Unionen
som markedsfører AIF-er etablert i en tredjestat i
samsvar med artikkel 36 nr. 1 i direktiv 2011/61/
EU, skal vedkommende myndigheter legge fram
følgende opplysninger:
a) de lovbestemmelser som regulerer markeds
føringen, herunder en beskrivelse av de sær
lige vilkår som kommer til anvendelse,
b) antallet AIF-forvaltere etablert i Unionen som
har godkjenning fra vedkommende myndighet
til å markedsføre på dens territorium AIF-er
etablert i en tredjestat, i henhold til artikkel 36
i direktiv 2011/61/EU, og antallet AIF-er eta
blert i en tredjestat som markedsføres,
c) antallet anmodninger om opplysninger som
vedkommende myndighet har sendt til AIF
forvaltere etablert i Unionen med hensyn til
markedsføringen av AIF-er etablert i en tredje
stat,
d) håndhevings- eller tilsynstiltak eller sanksjoner
som er iverksatt overfor AIF-forvaltere etablert i
Unionen med hensyn til markedsføringen av
AIF-er etablert i en tredjestat.
Artikkel 9
Når det gjelder AIF-forvaltere etablert i en tred
jestat som markedsfører AIF-er i samsvar med
artikkel 42 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU, skal ved
kommende myndigheter legge fram følgende opp
lysninger:
a) de lovbestemmelser som regulerer markeds
føringen, herunder en beskrivelse av de sær
lige vilkår som kommer til anvendelse,
b) antallet AIF-forvaltere etablert i en tredjestat
som markedsfører AIF-er på vedkommende
myndighets territorium i samsvar med artikkel
42 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU, og antallet AIF
er som markedsføres,

c) antallet anmodninger om opplysninger som
vedkommende myndighet har sendt til AIF
forvaltere etablert i en tredjestat med hensyn
til markedsføringen av AIF-er i henhold til
artikkel 42 nr. 1 i direktiv 2011/61/EU,
d) håndhevings- eller tilsynstiltak eller sanksjo
ner som vedkommende myndighet har iverk
satt overfor AIF-forvaltere etablert i en
tredjestat med hensyn til forpliktelsene fastsatt
i artikkel 22, 23, 24 og 26–30 i direktiv 2011/
61/EU.
Artikkel 10
Når det gjelder AIF-forvaltere etablert i en tred
jestat som markedsfører AIF-er etablert i Unionen
i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning, skal
vedkommende myndigheter legge fram følgende
opplysninger:
a) de lovbestemmelser som regulerer forvaltnin
gen, herunder en beskrivelse av de særlige vil
kår som kommer til anvendelse,
b) antallet AIF-forvaltere etablert i en tredjestat
som forvalter på vedkommende myndighets
territorium AIF-er etablert i Unionen, og antal
let AIF-er etablert i Unionen de forvalter,
c) antallet anmodninger om opplysninger som
vedkommende myndighet har sendt til AIF
forvaltere etablert i en tredjestat med hensyn
til forvaltningen av AIF-er etablert i Unionen.
Artikkel 11
Når det gjelder forekomsten av og effektiviteten
ved samarbeidsordninger for overvåking av sys
temrisiko mellom vedkommende myndighet i en
medlemsstat og tilsynsmyndigheten i en tred
jestat, skal vedkommende myndigheter legge
fram følgende opplysninger:
a) eventuelle andre bilaterale samarbeidsordnin
ger som finnes mellom vedkommende myn
dighet og tilsynsmyndighetene i tredjestater
enn de som er framforhandlet og avtalt av
ESMA og de berørte tredjestater,
b) når det gjelder anmodninger om opplysninger
eller bistand som vedkommende myndighet
har sendt til myndigheter i tredjestater i sam
svar med samarbeidsordningene:
– antallet og typen anmodninger,
– antallet anmodninger som er avslått og
begrunnelsen for avslaget,
– graden av tilfredshet med bistanden som er
mottatt, herunder eventuelle problemer
som oppsto,
– gjennomsnittlig svartid,
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c) antall besøk på stedet som vedkommende
myndighet har anmodet tilsynsmyndigheten i
en tredjestat om å utføre på dens vegne, i sam
svar med eventuelle samarbeidsordninger,
samt antallet anmodninger om besøk på stedet
som ble avslått,
d) antallet tilfeller der det i samsvar med samar
beidsordningene ble mottatt opplysninger det
ikke var anmodet om, fra tilsynsmyndigheten i
en tredjestat, om:
– alle kjente vesentlige hendelser som ville
kunne innebære negative konsekvenser for
en enhet det føres tilsyn med,
– håndhevings- eller tilsynstiltak eller sank
sjoner, herunder tilbakekalling, midlertidig
oppheving eller endring av relevante til
latelser eller registrering, som gjelder eller
berører AIF-forvaltere etablert i tredje
stater som markedsfører eller forvalter
AIF-er på vedkommende myndighets terri
torium,
e) antallet tilfeller der vedkommende myndighet
har videreformidlet opplysninger mottatt fra
tilsynsmyndighetene i tredjestater, til andre
vedkommende myndigheter, med henblikk på
overvåking av systemrisiko i samsvar med
samarbeidsordningene.
Artikkel 12
Når det gjelder spørsmål om investorvern i forbin
delse med markedsføring og forvaltning i henhold
til gjeldende nasjonal lovgivning, skal vedkom
mende myndighet legge fram følgende opplysnin
ger:
a) antallet og typen klager som investorer har
sendt til vedkommende myndighet angående
AIF-er som markedsføres på dens territorium i
henhold til gjeldende nasjonal lovgivning,
b) håndhevings- eller tilsynstiltak eller sanksjo
ner iverksatt av vedkommende myndighet,
herunder tilbakekalling, midlertidig opphe
ving eller endring av relevante tillatelser eller
registrering, som gjelder eller berører AIF-for
valtere etablert i tredjestater som markeds
fører eller forvalter AIF-er på dens territorium,
eller AIF-er etablert i tredjestater som mar
kedsføres på dens territorium av AIF-forval
tere etablert i Unionen.
Artikkel 13
Når det gjelder egenskaper ved en tredjestats
rettslige og tilsynsmessige ramme som kan være
til hinder for at vedkommende myndighet kan

utøve sine tilsynsfunksjoner på en effektiv måte,
skal vedkommende myndigheter legge fram føl
gende opplysninger:
a) problemer eller hindringer for anvendelsen av
den rettslige og tilsynsmessige ramme som
vedkommende myndighet har møtt når de har
ført tilsyn med AIF-forvaltere etablert i en
tredjestat eller AIF-er etablert i en tredjestat,
b) problemer med å uthente opplysninger direkte
fra AIF-forvaltere etablert i en tredjestat.
Artikkel 14
Når det gjelder konsekvensene av virkemåten av
ordningene nevnt i artikkel bokstav a) og b), skal
vedkommende myndigheter legge fram følgende
opplysninger:
a) dokumentasjon på at AIF-forvaltere som var
etablert på deres territorium, har flyttet til
tredjestater, med angivelse per tredjestat av
hvor mange AIF-er dette gjelder, og samlede
aktiva de forvalter, samt årsakene til flyttin
gen,
b) nøyaktige opplysninger om eventuelle mar
kedsforstyrrelser og konkurransevridning
som er påvist eller forventes mellom foretak
for kollektiv investering som er etablert i Unio
nen og foretak for kollektiv investering som er
etablert i tredjestater, og mellom forvaltere av
foretak for kollektiv investering som er eta
blert i Unionen og foretak for kollektiv investe
ring som er etablert i tredjestater,
c) dokumentasjon på at forvaltere av foretak for
kollektiv investering etablert i Unionen som
har godkjenning på deres territorium, har
møtt problemer eller begrensninger når de
skal etablere virksomhet eller markedsføre
foretak for kollektiv investering som de forval
ter, i en tredjestat, med angivelse av de tredje
stater dette gjelder,
d) dokumentasjon på at det i tredjestater fore
ligger begrensninger eller problemer som
avskrekker forvaltere av foretak for kollektiv
investering etablert i Unionen som har god
kjenning på deres territorium, fra å etablere
virksomhet eller foretak for kollektiv investe
ring som de forvalter i en tredjestat, med angi
velse av de tredjestater dette gjelder,
e) opplysninger om andre generelle eller spesi
elle problemer forvaltere av foretak for kollek
tiv investering etablert i Unionen møter når de
skal etablere virksomhet eller markedsføre
foretak for kollektiv investering som de forval
ter, i en tredjestat, med angivelse av de tredje
stater dette gjelder.
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Artikkel 15
Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at
den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.
Denne forordning er bindende i alle deler og
kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 18. desember 2014.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER
President
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