
 

EU-rettsakter som EØS-komiteen vedtok å innlemme i EØS-avtalen 
ved skriftlig prosedyre 30. september 2016 
 
Rettsaktene er ytterligere omtalt i Prop. 100 S (2015-2016), som ble vedtatt av Stortinget 13. juni 

2016. Se også Finansdepartementets omtale av beslutning i EØS-komiteen om EUs finanstilsyn 30. 

september 2016. 

 

 

FINANSDEPARTEMENTET 

 

Rettsakter som krever lov- eller budsjettendring samt rettsakter som krever 

forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet 

 

Vedlegg IX. Finansielle tjenester 

 

 Kapittel I. Forsikring 
 

32010R1094 Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1094/2010 av 24. 
november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 
Europeiske Tilsynsmyndighet for Forsikring og Tjenestepensjoner - European 
Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)), om endring av 
beslutning nr. 716/2009/EF  
 
Fra 1. januar 2011 ble det i EU etablert et nytt europeisk tilsynssystem med formål å styrke tilsynet 
med hele den europeiske finanssektoren og bedre forutsetningene for finansiell stabilitet. Opprettelsen 
av Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner, EIOPA, er en del av dette nye 
tilsynssystemet. 

Sammendrag av innhold 

EIOPA er en av tre nye europeiske tilsynsmyndigheter som er opprettet under det nye 
finanstilsynssystemet. EIOPA er et selvstendig rettslig subjekt og har eget budsjett, og vil samarbeide 
med nasjonale tilsynsmyndigheter. 
I tillegg til å ha en koordinerende rolle mellom de ulike lands tilsynsmyndigheter, vil EIOPA ha en viss 
overnasjonal karakter, og vil på enkelte avgrensede områder kunne fatte vedtak som er bindende 
både for nasjonale tilsynsmyndigheter og enkeltinstitusjoner. EIOPA er blant annet gitt myndighet til å 
megle mellom medlemslandenes tilsynsmyndigheter der det er uenighet om håndtering av 
institusjoner med grensekryssende virksomhet, og har kompetanse til å fatte bindende beslutninger 
dersom nasjonale tilsynsmyndigheter ikke kommer til enighet. Videre er EIOPA gitt en koordinerings- 
og beslutningsrolle ved håndteringen av krisesituasjoner, og har dessuten hjemmel til, i siste instans, å 
gripe inn og å gjøre vedtak overfor enkeltselskaper der nasjonale tilsyn ikke retter seg etter en formell 
uttalelse fra Kommisjonen. 
EIOPA skal også kunne utarbeide utkast til nytt regelverk som vedtas av Kommisjonen, samt 
utstede retningslinjer og anbefalinger om praktiseringen av gjeldende EU-regler på området. 
 
 

  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-100-s-20152016/id2483993/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/beslutning-i-eos-komiteen-om-eus-finanstilsyn/id2513206/


Vedlegg IX. Finansielle tjenester 

 

Kapittel II. Banker og andre kredittinstitusjoner 
 

32010R1093 Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1093/2010 av 24. 
november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 
Europeiske Banktilsynsmyndighet - European Banking Authority (EBA)), om 
endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om opphevelse av 
Kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 
 
Ny europeisk tilsynsstruktur – Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1093/2010 av 24. november 
2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den Europeiske Banktilsynsmyndighet - 
European Banking Authority (EBA)), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om opphevelse av 
Kommisjonsbeslutning 2009/78/EF 
 
Fra 1. januar 2011 ble det i EU etablert et nytt europeisk finanstilsynssystem med formål å styrke 
tilsynet med hele den europeiske finanssektoren og bedre forutsetningene for finansiell stabilitet. 
Opprettelsen av Den Europeiske Banktilsynsmyndigheten, EBA, er en del av dette nye 
tilsynssystemet. 

Sammendrag av innhold 

EBA er en av tre nye europeiske tilsynsmyndigheter som er opprettet under det nye tilsynssystemet. 
EBA er et selvstendig rettssubjekt og har eget budsjett, og vil samarbeide med nasjonale 
tilsynsmyndigheter. 
 
I tillegg til å ha en koordinerende rolle mellom de ulike lands tilsynsmyndigheter, vil EBA ha en viss 
overnasjonal karakter, og vil på enkelte avgrensede områder kunne fatte vedtak som er bindende 
både for nasjonale tilsynsmyndigheter og enkeltinstitusjoner. EBA er blant annet gitt myndighet til å 
megle mellom medlemslandenes tilsynsmyndigheter der det er uenighet om håndtering av 
institusjoner med grensekryssende virksomhet, og har kompetanse til å fatte bindende beslutninger 
dersom nasjonale tilsynsmyndigheter ikke kommer til enighet. Videre er EBA gitt en koordinerings- og 
beslutningsrolle ved håndteringen av krisesituasjoner, og har dessuten hjemmel til, i siste instans, å 
gripe inn og å gjøre vedtak overfor enkeltselskaper der nasjonale tilsyn ikke retter seg etter en formell 
uttalelse fra Kommisjonen. 
 
EBA skal også kunne utarbeide utkast til nytt regelverk som vedtas av Kommisjonen, samt 
utstede retningslinjer og anbefalinger om praktiseringen av gjeldende EU-regler på området. 

 

32010R1092 Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1092/2010 av 24. 
november 2010 om makrotilsyn med finanssektoren på EU-nivå og om 
opprettelsen av et europeisk råd for systemrisiko - European Systemic 
Riskboard (ESRB)  
 
Fra 1. januar 2011 ble det i EU etablert et nytt europeisk finanstilsynssystem med formål å styrke 
tilsynet med hele den europeiske finanssektoren og bedre forutsetningene for finansiell stabilitet. 
Opprettelsen av Det europeiske råd for systemrisiko, ESRB, er en del av det nye tilsynssystemet. 
ESRB har som oppgave å drive makroøkonomisk overvåkning, dvs. overvåkning av systemrisiko i 
hele finansmarkedet. Rådet samler inn og analyserer informasjon relevant for finansiell stabilitet 
generelt, og varsler nasjonale tilsynsmyndigheter og aktuelle europeiske finanstilsynsmyndigheter 
(EBA, ESMA eller EIOPA) om risikoer som er oppdaget. ESRB kan avgi anbefalinger til enkeltland. 
Anbefalingene er ikke bindende, men kan offentliggjøres. 

 



32013R1022 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1022/2013 av 22. 
oktober 2013 om endring av forordning (EU) nr. 1093/2010 om opprettelse av en 
europeisk banktilsynsmyndighet (EBA) når det gjelder overføring av spesifikke 
oppgaver til Den europeiske sentralbank i henhold til rådsforordning (EU) nr. 
10. 
 
EU er i ferd med å etablere en "Banking Union". Et hovedelement i "Banking Union" er en Single 
Supervisory Mechanism (SSM) som vil ha direkte tilsyn med banker i Euro-området. Også EU-land 
utenfor Euro-området kan velge å knytte seg til SSM. Som følge av opprettelsen av SSM, er det behov 
for å endre forordning 1093/2010 (EU) - EBA-forordningen - for så vidt gjelder stemmeforholdet i EBAs 
styrende organer (Board of Supervisors og Management Board) mellom de land som deltar og ikke 
deltar i SSM. 
 

32010R1095 Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1095/2010 av 24. 
november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 
Europeiske Verdipapir- og Markedstilsynsmyndighet - European Securities and 
Markets Authority (ESMA)), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om 
opphevelse av Kommisjon 
 

Sammendrag av innhold 

Fra 1. januar 2011 er det i EU etablert et nytt europeisk tilsynssystem med formål å styrke tilsynet med 
hele den europeiske finanssektoren og bedre forutsetningene for finansiell stabilitet. Opprettelsen av 
Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA er en del av dette nye 
tilsynssystemet. 
 
ESMA er et selvstendig rettssubjekt og har eget budsjett, og vil samarbeide med nasjonale 
tilsynsmyndigheter. 
 
I tillegg til å ha en koordinerende rolle mellom de ulike lands tilsynsmyndigheter, vil ESMA ha en viss 
overnasjonal karakter, og vil på enkelte avgrensede områder kunne fatte vedtak som er bindende 
både for nasjonale tilsynsmyndigheter og enkeltinstitusjoner. ESMAer blant annet gitt myndighet til å 
megle mellom medlemslandenes tilsynsmyndigheter der det er uenighet om håndtering av 
institusjoner med grensekryssende virksomhet, og har kompetanse til å fatte bindende beslutninger 
dersom nasjonale tilsynsmyndigheter ikke kommer til enighet. Videre er ESMA gitt en koordinerings- 
og beslutningsrolle ved håndteringen av krisesituasjoner, og har dessuten hjemmel til, i siste instans, å 
gripe inn og å gjøre vedtak overfor enkeltselskaper der nasjonale tilsyn ikke retter seg etter en formell 
uttalelse fra Kommisjonen. 
 
ESMA skal også kunne utarbeide utkast til nytt regelverk som vedtas av Kommisjonen, samt 
utstede retningslinjer og anbefalinger om praktiseringen av gjeldende EU-regler på området. 

 

32011L0061 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU om regulering av 
forvaltere av alternative investeringsfond 

Sammendrag av innhold 

Direktivet regulerer i utgangspunktet alle forvaltere av alternative investeringsfond (Alternative 
Investment Fund Managers - AIFM). ”Alternative investeringsfond” er fond som ikke er regulert av 
UCITS-direktivet. Dette inkluderer hedgefond, private equity, eiendomsfond, varefond, 
infrastrukturfond og andre fond (åpne eller lukkede fond). Forvaltere av slike alternative 
investeringsfond skal som utgangspunkt etter direktivet ha tillatelse. For forvaltere som forvalter fond 
under følgende beløpsgrenser, vil det imidlertid kun være krav til registrering hos tilsynsmyndighetene: 
1) AIFM som forvalter fond med samlet kapital (inkludert gearet kapital) på mer enn 100 millioner euro. 



2) For AIFM som kun forvalter fond som ikke er gearet, og som ikke har innløsningsrett i 5 år etter 
fondets etablering, økes grensen for samlet forvaltningskapital for å omfattes av direktivet til 500 
millioner euro. 
 
Hensikten med beløpsgrensene er at øvrige krav i direktivet kun skal gjelde de fond som antas å 
kunne ha innvirkning på finansiell stabilitet. 
Direktivet fastslår at den som forvalter alternative investeringsfond over de gitte beløpsgrenser skal ha 
tillatelse fra offentlig myndighet. Direktivet fastsetter også regler for tilsyn. Direktivet regulerer ikke 
fondene som sådan. I direktivet er det blant annet regler om at ledelsen hos forvalteren må 
dokumentere at de er egnet til å forvalte den aktuelle type fond, fondene må ha depotmottaker, det 
stilles krav til uavhengig verdivurdering av fondenes eiendeler, opplysningsplikt til fondenes investorer, 
krav om rapportering til Finanstilsynet m.m. Det er videre regler om kapitalkrav for forvalteren, krav 
til organisering av virksomheten, operasjonell risiko, regler om interessekonflikter mv. 
Tillatelse som AIFM gir etter direktivet rett til å markedsføre fondene også på tvers av landegrensene i 
EU (”European Passport”). 
 

 

Vedlegg IX. Finansielle tjenester 

 

Kapittel III. Børs og verdipapirer 

 

32013R0231 Kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2013 av 19. desember 2012 om 
supplering til europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU om unntak, 
generelle vilkår for drift, depotmottakere, finansiell giring, gjennomsiktighet i 
markedet og tilsyn 
 
I direktiv 2011/61/EU (AIFMD) er Kommisjonen gitt kompetanse til å vedta delegerte rettsakter på en 
rekke av direktivets områder, og dette er gjort i forordning 231/2013. Forordningen gir utfyllende 
bestemmelser om bl.a. beregning av forvaltningskapital, metoder og beregning av finansiell giring for 
fond, beregning av tilleggskapital eller ansvarsforsikring for forvalter, depotmottakers rolle, 
opplysnings- og rapporteringskrav, samarbeid og utveksling av informasjon mellom ulike 
tilsynsmyndigheter i og utenfor EØS, samt operasjonelle og organisatoriske krav for forvalter, 
herunder risiko- og likviditetsstyring, verdivurdering, utkontraktering mv. 
 

32013R0447 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 447/2013 av 15. 
mai 2013 som fastsetter prosedyren for AFIMer som velger å være omfattet av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU 
 
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til AIFMD og regulerer prosessen ved søknad om tillatelse 
for forvaltere av alternative investeringsfond som forvalter fond som ikke overstiger terskelverdiene i 
AIFMD, men som likevel velger å søke om tillatelse etter AIFMD, 

 

 

RETTSAKTER SOM KREVER FORSKRIFTSENDRING SOM IKKE GRIPER 

VESENTLIG INN I NORSK HANDLEFRIHET 
 

Vedlegg IX. Finansielle tjenester 

 

Kapittel III. Børs og verdipapirer 
 



32014R0694 Kommisjonsdelegert forordning (EU) No 694/2014 av 17. desember 
2013 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU med hensyn til 
reguleringstekniske standarder om fastsetting av typer av forvaltere av 
alternative investeringsfond 
 
Forordningen gjelder kategorisering av forvaltere for henholdsvis lukkede og åpne alternative 
investeringsfond. En forvalter skal anses som forvalter av åpne fond dersom eierne av fondsandelene 
har rett til innløsning eller tilbakekjøp før avviklingen av fondet. Skillet mellom forvaltere av åpne og 
lukkede fond har blant annet betydning for anvendelsen av regler for likviditetsstyring og 
verdivurderinger i AIFMD. 
 

32013R0448 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 448/2013 av 15. 
mai 2013 om fastsetting av en prosedyre for bestemmelse av 
referansemedlemsstat for ikke-EU-AIFMer i henhold til europaparlaments- og 
rådsdirektiv 2011/61/EU 
 
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til AIFMD. Forordningen regulerer prosessen for fastsettelse 
av referansestat for forvalter etablert utenfor EØS, som skal markedsføre alternative investeringsfond i 
EØS-området, for de tilfeller hvor flere stater kan betraktes som referansestater. Dette gjelder flere 
situasjoner nevnt i direktiv 2011/61/EU (AIFMD) artikkel 37. AIFMD artikkel 37-41 gir nærmere regler 
om grensekryssende markedsføring av fond der enten fondet, forvalteren eller begge er etablert 
utenfor EØS. Disse bestemmelsene er ikke trådt i kraft og ikrafttreden er betinget av prosesser angitt i 
AIFMD artikkel 67. Anvendelse av forordningen må derfor utsettes til samme dato. 
 

32014D0249 Kommisjonsbeslutning 2014/249/EU av 28. april 2014 vedrørende 
annerkjennelse av legalt og tilsynsmessig rammeverk i Hong Kong som 
ekvivalent med europaparlaments- og rådsforordning EU 1060/2009 om 
kredittvurderingsbyråer 

Sammendrag av innhold 

ESMA har vurdert det rettslige og tilsynsmessige rammeverket for kredittvurderingsbyråer i Hong 
Kong for å være ekvivalente etter kredittvuderingsbyråforordningen (EU) nr. 1060/2009 (CRA). 
Kommisjonen har på bakgrunn av ESMAs vurdering fattet beslutning om at Hong Kongs regelverk for 
kredittvurderingsbyråer vurderes som ekvivalent med EUs regelverk om kredittvurderingsbyråer. 
 
Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Ekvivalensbeslutningen vil bli gjennomført ved forskrift i norsk rett. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader 

 

32014D0248 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/248/EU av 28. april 
2014 vedrørende annerkjennelse av legalt og tilsynsmessig rammeverk i 
Singapore som ekvivalent med europaparlaments- og rådsforordning EU No 
1060/2009 om kredittvurderinger 
 
ESMA har vurdert det rettslige og tilsynsmessige rammeverket for kredittvurderingsbyråer i Singapore 
for å være ekvivalente etter kredittvuderingsbyråforordningen (EU) nr. 1060/2009 (CRA). 
Kommisjonen har på bakgrunn av ESMAs vurdering fattet beslutning om at Singaporsk regelverk for 
kredittvurderingsbyråer vurderes som ekvivalent med EUs regelverk om kredittvurderingsbyråer. 



Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Ekvivalensbeslutningen vil bli gjennomført ved forskrift i norsk rett. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 
 

32014D0246 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/246/EU av 28. april 
2014 vedrørende anerkjennelse av legalt og tilsynsmessig rammeverk i 
Argentina som ekvivalent med europaparlaments- og rådsforordning EU No 
1060/2009 om kredittvurderingsbyråer 
 
ESMA har vurdert det rettslige og tilsynsmessige rammeverket for kredittvurderingsbyråer i Argentina 
for å være ekvivalente etter kredittvuderingsbyråforordningen (EU) nr. 1060/2009 (CRA). 
Kommisjonen har på bakgrunn av ESMAs vurdering fattet beslutning om at Argentinas regelverk for 
kredittvurderingsbyråer vurderes som ekvivalent med EUs regelverk om kredittvurderingsbyråer. 
Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Ekvivalensbeslutningen vil bli gjennomført ved forskrift i norsk rett. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader 

 

32014D0245 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/245/EU av 28. april 
2014 vedrørende anerkjennelse av legalt og tilsynsmessig rammeverk i Brasil 
som ekvivalent med europaparlaments- og rådsforordning EU No 1060/2009 om 
kredittvurderingsbyråer 
 

ESMA har vurdert det rettslige og tilsynsmessige rammeverket for kredittvurderingsbyråer i Brasil for å 
være ekvivalente etter kredittvuderingsbyråforordningen (EU) nr. 1060/2009 (CRA). 
Kommisjonen har på bakgrunn av ESMAs vurdering fattet beslutning om at Brasils regelverk for 
kredittvurderingsbyråer vurderes som ekvivalent med EUs regelverk om kredittvurderingsbyråer. 
Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Ekvivalensbeslutningen vil bli gjennomført ved forskrift i norsk rett. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader 

 

32014D0247 Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/247/EU av 28. april 
2014 vedrørende anerkjennelse av legalt og tilsynsmessig rammeverk i Mexico 
som ekvivalent med europaparlaments- og rådsforordning EU No 1060/2009 om 
kredittvurderingsbyråer 
 
ESMA har vurdert det rettslige og tilsynsmessige rammeverket for kredittvurderingsbyråer i Mexico for 
å være ekvivalente etter kredittvuderingsbyråforordningen (EU) nr. 1060/2009 (CRA). 



Kommisjonen har på bakgrunn av ESMAs vurdering fattet beslutning om at regelverket i Mexico for 
kredittvurderingsbyråer vurderes som ekvivalent med EUs regelverk om kredittvurderingsbyråer. 
 
Merknader 

Rettslige konsekvenser 

Ekvivalensbeslutningen vil bli gjennomført ved forskrift i norsk rett. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader 

 

RETTSAKTER SOM IKKE HAR KONSEKVENSER FOR NORSK LOVGIVNING 

 

Vedlegg IX. Finansielle tjenester 

 

Kapittel III. Børs og verdipapirer 

 

32015R0514 Kommisjonsforordning 2015/514 av 18. desember 2014 om 
informasjon som skal gis av tilsynsmyndighetene til European Securities and 
Markets Authority etter artikkel 67 (3) i direktiv 2011/61/EF fra Rådet og 
Parlamentet 
 
Forordningen angir hvilken informasjon europeiske verdipapirtilsynsmyndigheter skal rapportere til 
ESMA i forbindelse med vurderingen av om bestemmelsene om grensekryssende virksomhet i 
Direktiv 2011/61/EF om forvaltning av alternative investeringsfond (AIFMD) skal utvides til forvaltere 
etablert i land utenfor EØS. 
 

32011R0513 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 513/2011 om 
endringer i forordning om kredittvurderingsbyråer ... 

Sammendrag av innhold  

Allerede på ikrafttredelsestidspunktet for forordning (EU) nr. 1060/2009 (CRA I) om 
kredittvurderingsbyråer var det fremmet forslag til vesentlige endringer i forordningens bestemmelser 
om registrering og tilsyn med kredittvurderingsbyråenes virksomhet, ved at både 
registreringsmyndighet og tilsyn skulle overføres fra nasjonale tilsynsmyndigheter til ESMA. 
Endringsforordningen (EU) nr. 513/2011 (CRA II) gjennomfører de varslede endringene i konsesjons- 
og tilsynsregime. 
Kort redegjørelse for reglene i CRA I  
Kredittvurderingsbyråforordningen i  sin opprinnelige form (CRA I) fastslår at foretak som er underlagt 
tilsyn på finansområdet (kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, forsikringsselskap, reassuranseforetak, 
verdipapirfond (UCITS), alternative investeringsfond og foretak for pensjonsfond mv) kun kan benytte 
kredittvurderinger utarbeidet av kredittvurderingsbyråer etablert innenfor EU, og som er registrert i 
henhold til forordningen, "for regulatory purposes". Kredittvurderinger av enheter eller produkt 
lokalisert i et tredjeland kan benyttes på nærmere bestemte vilkår, herunder at vurderingene bekreftes 
av et registrert kredittvurderingsbyrå, eller at ESMA anser tredjelandets tilsyn som likestilt med EU-
tilsynsmyndigheten. 
CRA II - endringsforordningens regler om konsesjon, tilsyn og sanksjoner 
Endringsforordningen gir regler om godkjenning og tilsyn med kredittvurderingsbyråenes virksomhet. 
Forordningen fastslår at så vel konsesjonsmyndighet, tilsynsmyndighet (både dokumentbasert og 
stedlig tilsyn) og sanksjonering av kredittvurderingsbyråene ved brudd på forordningens regler, ligger 
direkte i ESMA, og ikke til nasjonale tilsynsmyndigheter. ESMA kan imidlertid delegere avgrensede og 
konkrete oppgaver til nasjonale myndigheter. Kredittvurderingsbyråene skal betale tilsynsavgift til 
ESMA, som igjen skal godtgjøre nasjonale myndigheter i den grad de bistår i ESMAs arbeid. 



 

32013R0462 Kommisjonsforslag om endring av forordning om 
kredittvurderingsforetak... 

Sammendrag av innhold  

Allerede på ikrafttredelsestidspunktet for forordning (EU) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer var 
det fremmet forslag til vesentlige endringer i forordningens bestemmelser om registrering og tilsyn 
med kredittvurderingsbyråenes virksomhet, ved at både registreringsmyndighet og tilsyn skulle 
overføres fra nasjonale tilsynsmyndigheter til ESMA. Endringsforordning (EU) nr. 513/2011 (CRA II) 
gjennomfører de varslede endringene i konsesjons- og tilsynsregime. Denne første 
endringsforordningen trådte i kraft 31. mai 2011. 
 
Formålet foreliggende endringsforordning (CRA III)  å styrke reguleringen på enkeltområder hvor det 
er enighet om at den opprinnelige reguleringen er for svak. 
CRA III gir regler som utvider nedslagsfeltet for den opprinnelige forordningen til også å omfatte 
"rating outlooks", som er definert som "synspunkter på hvordan en vurdering vil utvikle seg på kort og 
mellomlang sikt". Begrunnelsen for utvidelsen er at slike vurderinger har stor betydning for foretakene 
som benytter kredittvurderinger. 
 
Forordningen innfører en ny generell bestemmelse som fastslår at foretak som benytter 
kredittvurderingene til å fremme regulatoriske formål, ikke kan lene seg mekanisk på vurderinger 
foretatt av et kredittvurderingsbyrå, men må foreta en egen vurdering av den aktuelle investeringen. 
Det innføres obligatorisk krav om to uavhengige vurderinger av strukturerte produkter. 
Videre gir forordningen nye regler som har til formål å (ytterligere) styrke kredittvurderingsbyråenes 
uavhengighet. For det første innføres det eierbegrensningsregler som blant annet fastslår at ingen kan 
eie mer en 5 % av aksjene i mer enn ett godkjent kredittvurderingsbyrå. Det gis videre regler om 
tvungent skifte av kredittvurderingsbyrå (hvert tredje år eller etter hver tiende vurdering) i tilfelle der 
utsteder av det vurderte papiret betaler for vurderingen. 
 
CRA III gir i tillegg regler om vurdering av statsgjeld. Her fastslår forordningen at kredittvurdereringene 
skal gjennomgås med større hyppighet enn etter dagens regler, og at byrået skal publisere hele 
grunnlaget for vurderingen når den offentliggjøres. Det gis nye regler om tidspunkt for offentliggjøring. 
CRA III gir også nye regler om offentliggjøring av grunnlaget for kredittvurderinger samt om 
opplysninger om honorarstrukturer. Det legges videre opp til en felles standard "rating scale" som skal 
utarbeides av ESMA som teknisk standard. 
 
Endelig gir forordningen regler om kredittvurderingsbyråenes erstatningsansvar overfor brukerne av 
kredittvurderinger. 
 

32012R0236 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 av 14. 
mars 2012 om shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler  ... 

Sammendrag av innhold 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 236/2012 av 14. mars 2012 om shortsalg og visse sider 
ved kredittbytteavtaler ble vedtatt 14. mars 2012. 
Salg av finansielle instrumenter selger ikke eier, omtales som shortsalg. Shortsalg gir mulighet til å 
tjene på et prisfall ved at man selger til en høy pris, og dekker seg inn ved å kjøpe og levere når prisen 
har falt. Salg av finansielle instrumenter som selger ikke eier, men som selger har sikret tilgang til på 
leveringstidspunktet, omtales som dekket shortsalg. Har selger ikke sikret seg tilgang, omtales salget 
som et udekket shortsalg. Tilgang til instrumentene på leveringstidspunktet kan sikres ved innlån av 
instrumentene eller på annen måte. 
 
Shortsalgforordningens formål er økt innsyn i forbindelse med betydelige korte nettoposisjoner i visse 
finansielle instrumenter, ved at det innføres ensartede rapporteringsforpliktelser for en rekke 
finansielle instrument i hele EU. Videre er formålet å redusere risikoen for oppgjørsfeil, volatilitet og 
annen risiko forbundet med udekket shortsalg. Shortsalgforordningen berører i utgangspunktet alle 
finansielle instrumenter, men inneholder særskilte regler for enkelte nærmere angitte finansielle 



instrumenter. Forordningen inneholder bl.a. et generelt forbud mot udekket shortsalg av aksjer og 
statspapirer. Dette er begrunnet ut fra den oppgjørsrisiko og volatilitet udekkede shortsalg i slike 
instrumenter kan medføre. Forordningen 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 
tilsynsmyndighetene posisjoner som overstiger 0,2 % av verdien av et enkeltselskaps aksjekapital. 
Overstiger shortposisjonen 0,5 %, skal myndighetene offentliggjøre dette til markedet. For 
shortposisjoner i  medlemsstatenes statspapirer, herunder shortposisjoner oppnådd gjennom 
kredittbytteavtaler, er det opplysningskrav kun til nasjonal tilsynsmyndighet. Videre gir forordningen 
nasjonale tilsynsmyndigheter kompetanse til i ekstraordinære markedssituasjoner å forby eller 
begrense visse former for shortsalg eller lignende transaksjoner som ellers er lovlig, for å bidra til å 
redusere systemrisiko og opprettholde tilliten til markedet. I slike situasjoner skal 
shortsalgforordningen også sikre samarbeid, dels mellom nasjonale tilsynsmyndigheter og dels 
mellom nasjonale myndigheter og ESMA, og ESMA er gitt en koordinerende rolle. Videre kan ESMA 
ifølge shortsalgforordningen artikkel 28 på nærmere angitte vilkår kreve at fysiske eller juridiske 
personer gir informasjon eller offentliggjør shortsalgposisjoner, eller forby, eller innføre vilkår for, 
gjennomføring av shortsalg. 
 

32012R0826 Kommissionsforordning (EU) nr. 826/2012 av 29. juni 2012 til 
utfylling av Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) nr. 236/2012 for så vidt 
gjelder reguleringsmessige tekniske standarder for medelelse- og 
offentliggjøringskrav vedrørende korte nettopositioner m.m.... 
 

Sammendrag av innhold 

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 826/2012 av 29. juni 2012  med utfyllende bestemmelser til 
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 236/2012 om shortsalg og visse sider ved 
kredittbytteavtaler ("shortsalgforordningen"). 
Kommisjonsforordningen inneholder utfyllende bestemmelser (tekniske standarder) knyttet til 
presisering av følgende: 
hvilke opplysninger om netto shortposisjoner en fysisk eller juridisk person skal gi til nasjonale 
tilsynsmyndigheter og offentliggjøre i henhold til artikkel 9 nr. 5 i shortsalgforordningen 
hvilke opplysninger nasjonal tilsynsmyndighet i henhold til artikkel 11. nr. 3 i shortsalgforordningen 
skal gi til den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (EMA) 
fremgangsmåten for beregning av omsetningen i en aksje i tilknytning til å avgjøre aksjens 
hovedomsetningssted, jf. artikkel 16 nr. 3 i shortsalgforordningen 

 

32012R0827 Kommisjonsforordning (EU) nr. 827/2012 av 29. juni 2012 om 
tekniske standarder vedrørende fremgangsmåten for offentliggjøring av 
nettoposisjoner i aksjer m.m.... 

Sammendrag av innhold 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 827/2012 av 29. juni 2012  med utfyllende 
bestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og enkelte 
sider ved kredittbytteavtaler vedtatt 14. mars 2012 ("shortsalgforordningen"). 
Denne gjennomføringsforordningen inneholder utfyllende regler om: 
fremgangsmåten for offentliggjøring av netto shortposisjoner i aksjer og i statsgjeld, og formatet for de 
opplysninger som myndigheter skal inngi til den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten 
(ESMA) vedrørende slike netto shortposisjoner, og er gitt i medhold av artikkel 9 nr. 6 og artikkel 11 nr. 
4 i shortsalgforordningen. 
hvilke typer av avtaler/ordninger/arrangementer som i tilstrekkelig grad anses for å sikre rettidig 
levering, og er gitt i medhold av artikkel 12 nr. 2 og artikkel 13 nr. 5 i shortsalgforordningen. De 
aktuelle avtalene må være inngått før shortsalget, dekke hele shortposisjonen og gjelde helt til 
oppgjørstidspunktet. Dette har sammenheng med kravet i shortsalgforordningen om at shortsalg må 
være dekket. 
fremgangsmåten for å avgjøre hvilke aksjer som har sitt hovedomsetningssted utenfor EU (og således 
faller inn under unntaksbestemmelsen i shortsalgforordningen artikkel 16), fristen for å underrette 



ESMA om slike aksjer og fra når listen over slike aksjer skal gjelde, og er gitt i medhold av artikkel 16 
nr. 4 i shortsalgforordningen. 

 

32012R0918 Kommisjonensforordning (EU) nr. 918/2012 av 5. juli 2012 til 
utfylling av Europaparlamentets og Rådets forordning 236/2012 om shortsalg 
og visse aspekter ved credit default swaps, med hensyn til definisjoner, 
beregning av korte nettoposisjoner, dekkede credit default swaps på 
statsobli... 

Sammendrag av innhold 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) Nr. 918/2012 av 5. juli 2012  med utfyllende 
bestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og enkelte 
sider ved kredittbytteavtaler vedtatt 14. mars 2012 ("shortsalgforordningen"). 
Denne gjennomføringsforordningen inneholder utfyllende bestemmelser om: 
presisering av enkelte definisjoner i shortsalgforordningen 
metoden for beregningen av korte nettoposisjoner 
udekkede posisjoner i CSDer på statsobligasjoner, og beregningsmetoder for grupper og 
fondsforvaltningsaktiviteter 
presisering av flaggeterskler for betydelige korte posisjoner i statsobligasjoner 
likviditetsterskler for suspensjon av begrensninger av shortsalg i statsobligasjoner 
betydelig fall i verdien av andre finansielle instrumenter enn likvide aksjer 
de kriterier og faktorer som det skal tas hensyn til ved fastleggelsen av om de hendelser eller den 
negative utvikling det henvises til i shortsalgforordningens artikler 18-21 og 27, samt om de truslene 
som er omhandlet i artikkel 28, forekommer 
 

32012R0919 Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 919/2012 av 5. juli 
2012 til utfylling av Europaparlamentets og Rådets forordning 236/2012 om 
shortsalg og visse aspekter ved credit default swaps, vedrørende 
reguleringsmessige tekniske standarder om metoden for beregning av fallet i 
verdien av likvide ... 

Sammendrag av innhold 

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 919/2012 av 5. juli 2012 med utfyllende 
bestemmelser til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 236/2012 om shortsalg og enkelte 
sider ved kredittbytteavtaler vedtatt 14. mars 2012 ("shortsalgforordningen"). 
Denne gjennomføringsforordningen inneholder utfyllende bestemmelser om metoden for beregning av 
hva som utgjør et betydelig kursfall for likvide aksjer og andre finansielle instrumenter, jf. 
shortsalgforordningen artikkel 23. 

 

32015R0097 Kommisjonens forordning om melding om vesentlige netto 
shortposisjoner i statsgjeld 

Sammendrag av innhold 

Forordningen omhandler metoden for utregning av posisjoner for juridiske enheter i en gruppe som 
innehar long eller short posisjoner. Utregningsmetodene anvendes både ved posisjoner i aksjer og for 
statsgjeld. Kommisjonsforordning 918/2012 artikkel 13 har ved en feil ikke vist til bestemmelsen om 
statsgjeld (artikkel 7 i Shortsalgforordningen), og dette endres i den aktuelle Kommisjonsforordningen 
for å unngå usikkerhet om lovverket. 
 
 



32012R0446 Kommisjonsforordning (EU) nr. 446/2012 om utfyllende 
bestemmelser vedr. rapportering fra CRA til ESMA... 

Sammendrag av innhold 

Kommisjonsforordningen gir utfyllende regler om krav til periodisk rapportering fra 
kredittvurderingsselskaper til ESMA. Tilleggsbestemmelsene er gitt med hjemmel i 
kredittvurderingsbyråforordningen (EU) nr. 1060/2009. 
Forordningen legger opp til at rapporteringen bør skje månedlig. Formålet med den regelmessige 
rapporteringen er å gi ESMA mulighet til å oppfylle sitt ansvar for løpende kontroll med 
kredittvurderingsbyråer. Informasjonen skal gi ESMA grunnlag for å føre nøye tilsyn med 
kredittvurderingsbyråene, og mulighet til å reagere ved faktiske eller potensielle overtredelser av 
kravene som stilles i  kredittvurderingsbyråforordningen. 
Forordningen regulerer hvordan innberetningen av informasjonen skal skje, og legger opp til at ESMA 
kan sette opp tekniske retningslinjer for innberetning av informasjon som følge av den teknologiske 
utviklingen. 
Det legges opp til at kredittvurderingsbyråer, som er del av en gruppe, har mulighet til å rapportere 
enten hver for seg eller samlet til ESMA. 
 

32012R0449 Kommisjonsdelegert forordning (EU) No 449/2012 som supplerer 
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) no 1060/2009 om tekniske 
standarder om informasjon som skal registreres og om konsesjonsbehandling 
av kredittvurderingsbyråer 

Sammendrag av innhold 

Forordningen inneholder utfyllende bestemmelser om standarder for opplysninger som 
kredittvurderingsbyråer skal oppgi ved søknad om registrering og sertifisering. De utfyllende reglene er 
gitt i medhold av kredittvurderingsbyråforordningen (CRA I) (EU) nr. 1060/2009) som endret ved CRA 
II (EU) nr. 513/2011) og CRA III (EU) nr. 462/2013) 
Det følger av kommisjonsforordningen at kredittvurderingsbyråene bør gi opplysninger om 
lederorganenes sammensetning, arbeidsrutiner og uavhengighet for å gi ESMA mulighet til å vurdere 
om ledelsesstrukturen sikrer deres uavhengighet og mulighet til å unngå interessekonflikter. Det 
legges opp til at øverste ledelse framlegger attest fra strafferegisteret, curriculum vitae og 
egenerklæring om godt omdømme. 
Kredittvurderingsbyråene skal videre informerer ESMA om mulige interessekonflikter. 
Forordningen krever også at det inngis opplysninger om kredittvurderingsbyråenes filialer. 

 

32012R0272 Kommisjonsforordning (EU) nr. 272/2012 om utfyllende 
bestemmelser vedr. gebyr til ESMA... 
 
Forordningen gir utfyllende regler om betaling av om gebyrer fra kredittvurderingsselskapene til 
ESMA. 
 

32012R0946 Kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 946/2012 av 12. juli 2012 
som supplerer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1060/2009 når det 
gjelder prosedyrer for bøter ilagt kredittvurderingsbyråer av Den europeisk 
tilsynsmyndighet for verdipapirmarkedet, herunder regler om retten til forsvar 
... 
Kommisjonsforordningen gir utfyllende bestemmelser til  forordning (EU) 1060/2009 om 
kredittvurderingbyråer, med senere endringer. Forordningen gir regler om hvilke prosedyrer ESMA 
skal følger ved ileggelse av bøter overfor kredittvurderingbyråer. Dette inngår som en del av ESMAs 
direkte tilsyns-og sanksjonsmyndighet overfor kredittvurderingsbyråer hjemmehørende i EU. 

 



32012R0447 Kommisjonsforordning (EU) nr. 447/2012 om utfyllende 
bestemmelser vedr. ESMAs vurdering av CRAenes ratingmetode... 

Sammendrag av innhold 

Forordningen gir utfyllende regler om hvordan ESMA skal vurdere kredittvurderingsselskapenes 
ratingmetoder. De utfyllende reglene er gitt med hjemmel i CRA-forordningen 1060/2009 (CRA I som 
endret ved CRA II og III).  ESMA skal vurdere hvorvidt kredittvurderingsbyråer oppfyller de krav som 
stilles i CRA I artikkel 8 nr. 3 når de registreres i tråd med forordningen. Det følger av CRA I artikkel 8 
nr. 3 at et kredittvurderingsbyrå skal anvende vurderingsmetoder som er strenge, systematiske og 
kontinuerlige, og som verifiseres på bakgrunn av den historiske erfaring, herunder nærmere 
etterprøving ("backtesting"). Etter registreringen skal ESMA i sin løpende overvåking vurdere om 
kredittvurderingsbyråene fortsatt oppfyller kravene i artikkel 8 nr. 3. 

 

32012R0448 Kommisjonsforordning (EU) nr. 448/2012 om utfyllende 
bestemmelser om info fra CRA i sentralt arkiv i ESMA. ... 

Sammendrag av innhold 

Forordningen inneholder reguleringsmessige tekniske standarder for fremleggelse av opplysningene 
som kredittvurderingsbyråer skal stille til rådighet i et sentralt register opprettet av ESMA. 
Forordningen gir utfyllende regler om form og innhold på informasjon ESMA skal ha om 
kredittvurderingsselskapene i et sentralt arkiv. De utfyllende reglene er gitt i medhold av CRA-
forordningen, CRA I, som endret ved CRA II. 
Det legges opp til at det sentrale register, på frivillig basis, skal motta og lagre kredittvurderinger som 
er utstedt av tredjelands kredittvurderingsbyråer, tilhørende samme gruppe av kredittvurderingsbyråer, 
men som ikke er godkjent i EU. 
 

32012R0648 Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) Nr. 648/2012 av 4. juli 
2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre (vedlegg IX 
finansielle tjenester) 

Sammendrag av innhold  

OTC-derivater er derivater som ikke handles gjennom børs/regulert marked, men i stedet omsettes 
privat mellom to parter (”over the counter”). Bakgrunnen for forordningen er melding 
(”Communication”) fra kommisjonen 20. oktober 2009 (COM (2009) 563) om forslag til fremtidig 
regulering av derivatmarkedet. Forordningen ble vedtatt i EU 4 juli 2012 og trådte i kraft 16. august 
2012. 
Hovedformålet med forordningen er å bidra til et sikrere og mer gjennomsiktig marked for OTC-
derivater. 
Etter forordningen skal blant annet informasjon om handel med OTC-derivater rapporteres til sentrale 
transaksjonsregistre. Informasjonen fra registrene skal være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene. 
Samtidig vil den nye Europeiske Verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) få ansvar for å 
føre tilsyn med transaksjonsregistrene. Transaksjonsregistrene skal dessuten offentliggjøre samlede 
posisjoner for hver klasse av derivater, slik at alle markedsaktørene får en bedre oversikt over 
markedet for OTC-derivater. 
Videre skal OTC-derivater som er standardiserte (dvs. som oppfyller visse kriterier som blir gitt av 
ESMA i et sett tekniske standarder) være gjenstand for clearing gjennom sentral motpart. Dette vil 
redusere motpartsrisikoen og bidra til å redusere systemrisiko ved å forhindre situasjoner hvor 
mislighold hos en markedsaktør kan føre til at andre markedsaktører ikke blir i stand til å gjøre opp 
sine forpliktelser. Forordningen omfatter alle typer OTC-derivater, men clearingplikten vil bare gjelde 
for de standardiserte OTC-derivatene. 
Forordningen inneholder også nye krav til oppgjørssentraler, herunder krav til organisering av 
virksomheten, kapitalkrav og krav til sikkerheter. 

 


