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av 11. mai 2011
om endring av forordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer(*)
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE
UNION HAR —

3)

Det europeiske råd anbefalte i sine konklusjoner av
19. juni 2009 at ESFS, som består av et nettverk av
nasjonale finanstilsyn som samarbeider med de tre nye
europeiske tilsynsmyndighetene, ble opprettet. ESFS
bør ta sikte på å oppgradere kvaliteten og samsvaret i
nasjonalt tilsyn, styrke tilsynet med konserner som
driver
grensekryssende
virksomhet,
gjennom
opprettelsen av tilsynskollegier og innføre et felles
europeisk regelverk for alle finansmarkedsdeltakere i
det indre marked. Det europeiske råd understreket at en
europeisk verdipapir- og markedstilsynsmyndighet bør
ha myndighet til å føre tilsyn med kredittvurderingsbyråer. Videre bør Kommisjonen beholde sin
myndighet til å håndheve traktatene, særlig avdeling VII
kapittel 1 i traktaten om Den europeiske unions
virkemåte (TEUV) om de felles reglene for
konkurranse, i samsvar med gjennomføringsbestemmelsene for nevnte regler.

4)

Ved europaparlaments- og rådsforordning (EU)
nr. 1095/2010(4) ble Den europeiske tilsynsmyndighet
(Den
europeiske
verdipapirog
markedstilsynsmyndighet) (ESMA) opprettet.

5)

ESMAs myndighetsområde bør være klart avgrenset
slik at deltakere på finansmarkedet kan identifisere
vedkommende myndighet på kredittvurderingsbyråenes
virksomhetsområde. ESMA bør ha alminnelig
myndighet i henhold til europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 1060/2009(5) i spørsmål som
gjelder registrering av og løpende tilsyn med registrerte
kredittvurderingsbyråer.

6)

ESMA bør ha eneansvar for registrering av og tilsyn
med kredittvurderingsbyråer i Unionen. Når ESMA
delegerer særskilte oppgaver til vedkommende
myndigheter, bør ESMA fortsatt ha det juridiske
ansvaret. Vedkommende myndigheters ledere og øvrige
personale bør delta i beslutningsprosessen i ESMA i
samsvar med forordning (EU) nr. 1095/2010 som
medlemmer av ESMAs organer, for eksempel
tilsynsstyret eller interne ekspertgrupper. ESMA bør ha
enekompetanse til å inngå samarbeidsavtaler om
utveksling av opplysninger med tilsynsmyndigheter i
tredjestater. I det omfang vedkommende myndigheter
deltar i beslutningsprosessen i ESMA, eller når de
utfører oppgaver på vegne av ESMA, bør de være
dekket av disse samarbeidsavtalene.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte, særlig artikkel 114,
under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,
etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale
parlamentene,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1),
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(2),
etter den ordinære regelverksprosessen(3) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

I sluttrapporten som på oppdrag fra Kommisjonen 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 finanssektoren i Den europeiske
union måtte styrkes for å redusere risikoen for og
alvorlige virkninger av framtidige finanskriser. I
rapporten ble det anbefalt omfattende reformer av
tilsynsstrukturen. Ekspertgruppen konkluderte også med
at det bør opprettes et europeisk finanstilsynssystem
(ESFS) bestående av tre europeiske tilsynsmyndigheter,
en for banksektoren, en for forsikrings- og tjenestepensjonssektoren og en for verdipapir- og markedssektoren,
og anbefalte at det opprettes et europeisk råd for
systemrisiko.
I sin melding av 4. mars 2009 med tittelen «Driving
European Recovery» foreslo Kommisjonen 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 et
slikt nytt tilsynssystem vil kunne være, og framhevet
kredittvurderingsbyråenes særtrekk.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 145 av 31.5.2011,
s. 30, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 203/2016 av
30. september 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX
(Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions
tidende nr. 13 av 23.2.2017, s. 42.
(1) EUT C 337 av 14.12.2010, s. 1.
(2) EUT C 54 av 19.2.2011, s. 37.
(3) Europaparlamentets holdning av 15. desember 2010 (ennå ikke
offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 11. april 2011.

(4) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.
(5) EUT L 302 av 17.11.2009, s. 1.
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7)

8)

9)
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Gjennomsiktighet med hensyn til opplysninger som
utstederen av et kredittvurdert finansielt instrument gir
til det utpekte kredittvurderingsbyrået, kan ha stor
potensiell merverdi for markedets virkemåte og
investorvernet. Derfor bør det vurderes hvordan
gjennomsiktigheten av opplysninger som danner
grunnlag for kredittvurderinger av alle finansielle
instrumenter, best kan økes. For det første vil
offentliggjøring av disse opplysningene til andre
kredittvurderingsbyråer som er registrert eller har
tillatelse, sannsynligvis øke konkurransen mellom
kredittvurderingsbyråer, 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 sannsynligvis bidra til at
eventuelle interessekonflikter unngås, særlig når
utsteder betaler, og bør øke vurderingenes kvalitet. For
det andre kan offentliggjøring av disse opplysningene til
hele markedet også øke investorenes mulighet til å
utvikle sine egne risikoanalyser ved å bygge sin
aktsomhetsvurdering på disse tilleggsopplysningene. En
slik offentliggjøring kan også føre til mindre
avhengighet av kredittvurderinger som utstedes av
kredittvurderingsbyråer. For å nå disse grunnleggende
målene bør Kommisjonen vurdere disse spørsmålene
mer inngående ved å vurdere hva som er et egnet
omfang av denne opplysningsplikten, idet det tas hensyn
til innvirkningen på lokale verdipapiriseringsmarkeder,
ytterligere dialog med berørte parter, overvåking av
markedet og utvikling av regelverk samt erfaringer fra
andre jurisdiksjoner. På grunnlag av denne vurderingen
bør Kommisjonen framlegge egnede forslag til
regelverk. Kommisjonens vurdering og forslag bør gjøre
det mulig å fastsette nye gjennomsiktighetskrav 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 samordning av tilsyn i kollegier, ikke
den mest egnede strukturen for tilsyn med
kredittvurderingsbyråer. Når ESMA er opprettet, er det
ikke lenger nødvendig å opprettholde en slik struktur.
Registreringsprosessen bør derfor effektiviseres, og
fristene bør forkortes tilsvarende.
ESMA bør ha ansvar for registrering av og løpende
tilsyn med kredittvurderingsbyråer, men bør ikke være
ansvarlig for tilsyn med brukere av kredittvurderinger.
Vedkommende myndigheter som er utpekt i henhold til
det relevante sektorregelverket for tilsyn med
kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, forsikrings-,
livsforsikrings- og gjenforsikringsforetak, innretninger
for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer
(UCITS), tjenestepensjonsforetak og alternative
investeringsfond, bør derfor fortsatt ha ansvar for
tilsynet med disse finansinstitusjonenes og andre
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enheters bruk av kredittvurderinger, som det føres tilsyn
med på nasjonalt plan i forbindelse med og med
henblikk på anvendelsen av andre direktiver om
finansielle tjenester, og bruk av kredittvurderinger i
prospekter.
10)

Det er behov for et effektivt verktøy for å fastsette
harmoniserte tekniske reguleringsstandarder som letter
den løpende anvendelsen av forordning (EF) nr.
1060/2009 og sikrer ensartede vilkår og tilstrekkelig
vern for investorer 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.

11)

I forbindelse med kredittvurderingsbyråer bør ESMA
framlegge for Kommisjonen utkast til tekniske
reguleringsstandarder som gjelder de opplysningene et
kredittvurderingsbyrå skal gi i forbindelse med
søknaden om registrering, de opplysningene kredittvurderingsbyrået skal gi i søknaden om tillatelse og for en
vurdering av om det er systemviktig for den finansielle
stabiliteten eller finansmarkedenes integritet, og
framleggingen av de opplysningene, herunder struktur,
format, metode og rapporteringsperiode, som et
kredittvurderingsbyrå skal gi i forbindelse med
vurderingen av om kredittvurderingsmetodene oppfyller
kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009, samt innholdet
i og formatet for periodisk rapportering av kredittvurderingsopplysninger som kredittvurderingsbyråene skal
framlegge for ESMA med sikte på løpende tilsyn.
Kommisjonen bør godkjenne disse utkastene til tekniske
reguleringsstandarder i henhold til forordning (EU)
nr. 1095/2010 for å gi dem bindende rettsvirkning. Ved
utarbeidingen av utkast til tekniske reguleringsstandarder bør ESMA ta hensyn til og, dersom det er
hensiktsmessig og nødvendig, ajourføre de retningslinjene 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 myndighet 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 oppgaver 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, kredittvurderte
enheter og tilknyttede tredjemenn, tredjemenn som
kredittvurderingsbyråene har utkontraktert visse
driftsfunksjoner til, og personer som på annen nær og
vesentlig måte har forbindelse til eller er tilknyttet
kredittvurderingsbyråer
eller
kredittvurderingsvirksomhet. Sistnevnte persongruppe bør for eksempel
omfatte det personalet i et kredittvurderingsbyrå som
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ikke deltar direkte i vurderingsvirksomhet, men som
gjennom sin funksjon i kredittvurderingsbyrået kan ha
viktige opplysninger om en bestemt sak. Foretak som
har ytt tjenester til kredittvurderingsbyråer, kan også
inngå i denne kategorien. Foretak som bruker
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 opplysninger
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 tilsynsoppgaver til vedkommende
myndighet i en medlemsstat for eksempel når en
tilsynsoppgave 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 særlige granskingsoppgaver og
stedlig tilsyn. Før oppgaver delegeres, bør ESMA
rådspørre 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. ESMA bør ikke kunne delegere
myndighet til å treffe beslutninger om registrering.

16)

17)

Det er nødvendig å sikre at vedkommende myndigheter
kan anmode ESMA om å undersøke om vilkårene for
tilbakekalling av et kredittvurderingsbyrås registrering
er oppfylt, og anmode ESMA om midlertidig å oppheve
bruken av kredittvurderinger dersom et kredittvurderingsbyrå anses å overtre forordning (EF)
nr. 1060/2009 på en alvorlig og vedvarende måte.
ESMA bør vurdere slike anmodninger og treffe
hensiktsmessige tiltak.

ESMA bør kunne ilegge tvangsmulkter for å tvinge
kredittvurderingsbyråer til å sørge for at overtredelser
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opphører, til å gi fullstendige opplysninger som ESMA
har krevd, eller til å underkaste seg en gransking eller
stedlig tilsyn.

18)

ESMA bør også kunne ilegge kredittvurderingsbyråer
overtredelsesgebyrer dersom ESMA fastslår at de
forsettlig eller uaktsomt har overtrådt bestemmelsene i
forordning nr. 1060/2009. Overtredelsesgebyrer som
ilegges, bør stå i forhold til overtredelsenes alvor.
Overtredelser bør deles opp i forskjellige grupper som
det bør fastsettes forskjellige overtredelsesgebyrer for.
For å beregne overtredelsesgebyret for en bestemt
overtredelse bør ESMA bruke en totrinnsmetode der det
først fastsettes et grunnbeløp, som senere om nødvendig
justeres ved hjelp av visse koeffisienter. Grunnbeløpet
bør fastsettes ved å ta hensyn til det berørte
kredittvurderingsbyråets årsomsetning, og justeringene
bør foretas ved å øke eller minske grunnbeløpet ved
hjelp av de relevante koeffisientene i samsvar med
denne forordning.

19)

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
omstendighetene rundt overtredelsen.

20)

Før det treffer beslutning om å ilegge overtredelsesgebyrer eller tvangsmulkter, bør ESMA gi de
personene saken gjelder, mulighet til å bli hørt, slik at
deres rett til forsvar ivaretas.

21)

Medlemsstatene bør fortsatt ha myndighet til å fastsette
og gjennomføre regler for sanksjoner som får
anvendelse ved overtredelse av finansinstitusjoners og
andre enheters forpliktelse til å bruke kredittvurderinger
til reguleringsformål bare dersom disse er utstedt av
kredittvurderingsbyråer som er registrert i samsvar med
forordning (EF) nr. 1060/2009.

22)

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.

23)

ESMA bør avstå fra å ilegge overtredelsesgebyrer eller
tvangsmulkter dersom det allerede foreligger en
frifinnelse eller en fellende dom for identiske forhold
eller forhold som i det vesentlige er identiske, som er
blitt rettskraftig som følge av en straffesak i henhold til
nasjonal lovgivning.
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24)

ESMAs beslutninger om å ilegge overtredelsesgebyrer
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
kredittvurderingsbyrået bringer overtredelsen til opphør,
midlertidig å oppheve bruken av kredittvurderinger til
reguleringsformål, midlertidig å forby kredittvurderingsbyrået å utstede kredittvurderinger og, som en
siste utvei, å tilbakekalle registreringen dersom
kredittvurderingsbyrået i alvorlig grad eller gjentatte
ganger har overtrådt 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 grunnleggende
rettigheter og de prinsipper som er anerkjent særlig i
Den europeiske unions pakt om grunnleggende
rettigheter og i medlemsstatenes forfatningsmessige
tradisjoner. Denne forordning bør derfor tolkes og
anvendes i samsvar med disse rettighetene og
prinsippene, herunder dem som gjelder pressefrihet og
ytringsfrihet i mediene samt retten til tolking og
oversetting for dem som ikke snakker eller forstår
saksbehandlingsspråket, som en del av den allmenne
retten til rettferdig rettergang.

27)

Av hensyn til rettssikkerheten er det hensiktsmessig å
fastsette klare overgangstiltak for overføringen av
saksmapper og arbeidsdokumenter 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 vurderingen
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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 hensiktsmessige samråd under sitt
forberedende arbeid, herunder på ekspertnivå.

30)

Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av
delegerte rettsakter sikre at opplysninger 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 underretningen ble gitt. På Europaparlamentets
eller Rådets initiativ bør denne fristen kunne forlenges
med tre måneder når det gjelder vesentlige
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
godkjenning av delegerte rettsakter er særlig
hensiktsmessig når frister skal overholdes, for eksempel
når den grunnleggende rettsakten inneholder tidsplaner
som Kommisjonen skal overholde når den vedtar
delegerte rettsakter.

32)

I erklæringen til artikkel 290 i traktaten om Den
europeiske unions virkemåte, som er vedlegg til
sluttakten fra regjeringskonferansen som vedtok Lisboatraktaten, 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.

33)

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 opplysninger(1) får
anvendelse på behandling av personopplysninger i
henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009.

34)

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 45/2001
av 18. desember 2000 om vern av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger i
Fellesskapets institusjoner og organer og om fri
utveksling av slike opplysninger(2) får anvendelse på
behandling av personopplysninger i henhold til
forordning (EF) nr. 1060/2009.

(1) EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31.
(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.
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Ettersom målene for denne forordning, som er å
opprette en formålstjenlig og effektiv tilsynsramme for
kredittvurderingsbyråer
ved
å gi én
felles
tilsynsmyndighet ansvar for tilsynet med kredittvurderingsvirksomhet i Unionen, og dermed gi
kredittvurderingsbyråene ett felles kontaktpunkt og sikre
ensartet anvendelse av reglene for kredittvurderingsbyråer, 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
samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i
nevnte artikkel går denne forordning ikke lenger enn det
som er nødvendig for å nå disse målene.
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16. november 2005 om gjenforsikring(***), UCITS-er
som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv
2009/65/EF av 13. juli 2009 om samordning av lover
og forskrifter om innretninger for kollektiv investering
i omsettelige verdipapirer (UCITS)(****), tjenestepensjonsforetak som definert i direktiv 2003/41/EF og
alternative investeringsfond kan bruke kredittvurderinger til reguleringsformål bare dersom de er utstedt
av kredittvurderingsbyråer som er etablert i Unionen
og registrert i samsvar med denne forordning.

(*)
(**)
(***)
(****)

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.»

Forordning (EF) nr. 1060/2009 bør derfor endres —

36)

VEDTATT DENNE FORORDNING:

b) I nr. 3 gjøres følgende endringer:
Artikkel 1
Endringer
I forordning (EF) nr. 1060/2009 gjøres følgende endringer:

i) bokstav b)-d) skal lyde:

1) I artikkel 3 nr. 1 skal nye bokstaver lyde:
«p) «vedkommende myndigheter» de myndighetene som
hver medlemsstat har utpekt i henhold til artikkel 22,
q) «sektorregelverk» unionsrettsaktene nevnt i artikkel 4
nr. 1 første ledd,
r)

«vedkommende sektormyndigheter» vedkommende
nasjonale myndigheter som er utpekt i henhold til det
relevante
sektorregelverket
for
tilsyn
med
kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, forsikrings-,
livsforsikrings- og gjenforsikringsforetak, innretninger
for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer
(UCITS), tjenestepensjonsforetak og alternative
investeringsfond.»

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, forsikringsforetak som omfattes av første
rådsdirektiv 73/239/EØF av 24. juli 1973 om
samordning av lover og forskrifter om adgang til å
starte og utøve virksomhet innen direkte forsikring
med unntak av livsforsikring(*), forsikringsforetak
som definert i europaparlaments- og rådsdirektiv
2002/83/EF av 5. november 2002 om livsforsikring(**), gjenforsikringsforetak som definert i
europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/68/EF av

«b) kredittvurderingsbyrået har kontrollert og kan
fortløpende
dokumentere
overfor
Den
europeiske tilsynsmyndighet (Den europeiske
verdipapir- og markedstilsynsmyndighet),
opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(*) (ESMA), at den
kredittvurderingsvirksomheten som utøves av
kredittvurderingsbyrået i en tredjestat, og som
fører til utstedelse av de kredittvurderingene
som skal godkjennes, oppfyller krav som er
minst like strenge som kravene fastsatt i
artikkel 6-12,

c)

ESMA har ubegrenset mulighet til å vurdere og
overvåke om kredittvurderingsbyrået som er
etablert i tredjestaten, oppfyller kravene i
bokstav b),

d) kredittvurderingsbyrået gjør på anmodning
tilgjengelig for ESMA alle de opplysningene
som er nødvendige for at ESMA skal kunne
føre løpende tilsyn med oppfyllelsen av
kravene i denne forordning,
(*) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84.»
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ii) bokstav h) skal lyde:

«h) det er innført en hensiktsmessig samarbeidsavtale mellom ESMA og den relevante
tilsynsmyndighet for kredittvurderingsbyrået
som er etablert i en tredjestat. ESMA skal
sikre at en slik samarbeidsavtale minst angir

i) ordningen for utveksling av opplysninger
mellom ESMA og den relevante tilsynsmyndighet for kredittvurderingsbyrået
som er etablert i en tredjestat, og

ii) framgangsmåtene for samordning 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. Beslutningen om tillatelse skal bygge på kriteriene
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
utstedelse 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.
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En søknad om unntak i henhold til første ledd bokstav
a) eller b) skal kredittvurderingsbyrået framlegge
sammen med søknaden 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 og omfanget av byråets utstedelse av
kredittvurderinger, samt til virkningen av kredittvurderingsbyråets utstedte kredittvurderinger 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 finansmarkedene skal
Kommisjonen gjennom delegerte rettsakter i samsvar
med artikkel 38a og med forbehold for vilkårene i
artikkel 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 tilsynsmessige rammer er ansett for å være
likeverdige med denne forordning i samsvar med nr. 6.
Avtalene skal minst angi
a) ordningen for utveksling av opplysninger mellom
ESMA og de relevante tilsynsmyndigheter i de
berørte tredjestater, og

b) framgangsmåtene
synsvirksomheten.

for

samordning

av

til-

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 kredittvurderingsbyrå kan
ESMA unnta et kredittvurderingsbyrå fra plikten til å
oppfylle kravene i vedlegg I avsnitt A nr. 2, 5 og 6 og
artikkel 7 nr. 4 dersom kredittvurderingsbyrået kan
vise at kravene ikke står i forhold til virksomhetens art,
størrelse og kompleksitet og til arten og omfanget av
byråets utstedelse av kredittvurderinger, og at».
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b) Annet ledd skal lyde:
«Dersom det dreier seg om en gruppe av
kredittvurderingsbyråer, skal ESMA sikre at minst ett
av kredittvurderingsbyråene 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:

Nr. 4/319

b) I nr. 3 skal annet ledd lyde:

«Et kredittvurderingsbyrå skal uten unødig opphold
underrette ESMA om alle vesentlige endringer i
vilkårene for førstegangsregistrering, herunder
etablering eller avvikling av en filial innenfor
Unionen.»

c) Nr. 4 og 5 skal lyde:

«Artikkel 9
Utkontraktering
Utkontraktering av viktige driftsfunksjoner skal ikke skje
på en slik måte at det vesentlig forringer kvaliteten på
kredittvurderingsbyråets internkontroll og ESMAs
mulighet til å kontrollere at kredittvurderingsbyrået
oppfyller 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 vedkommende myndighet støtter eller godkjenner
kredittvurderingsbyråets
kredittvurderinger
eller
kredittvurderingsvirksomhet.»

7) I artikkel 11 skal nr. 2 og 3 lyde:

«2. Et kredittvurderingsbyrå skal gjøre tilgjengelig i et
sentralt datalager opprettet av ESMA opplysninger om
byråets tidligere resultater, herunder hvor ofte
vurderingene er blitt endret, og opplysninger om tidligere
utstedte kredittvurderinger og endringer av dem. Et
kredittvurderingsbyrå skal gi opplysninger til datalageret i
en standardisert form fastsatt av ESMA. ESMA skal gjøre
opplysningene tilgjengelige for offentligheten og hvert år
offentliggjøre 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.»

«4. Uten at det berører artikkel 16 eller 17, skal
ESMA registrere kredittvurderingsbyrået dersom den
på grunnlag av søknadsbehandlingen anser at
kredittvurderingsbyrået 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 registreringskrav
enn dem som er fastsatt i denne forordning.»

9) Artikkel 15-21 skal lyde:

«Artikkel 15
Søknad om registrering
1. Kredittvurderingsbyrået skal inngi en søknad 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 søknad 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 økonomiske
fellesskap(*) får anvendelse mutatis mutandis på all annen
kommunikasjon mellom ESMA og kredittvurderingsbyråene og deres personale.

8) I artikkel 14 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 2 skal lyde:

«2. Registreringen skal gjelde hele Unionens
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.»

4. Innen 20 virkedager etter mottak av søknaden skal
ESMA vurdere om søknaden er fullstendig. Dersom
søknaden ikke er fullstendig, skal ESMA fastsette en frist
for når kredittvurderingsbyrået som inngir søknad, skal
framlegge tilleggsopplysninger.

Når ESMA har fastslått at søknaden er fullstendig, skal den
underrette kredittvurderingsbyrået om dette.
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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
byråets oppfyllelse av vilkårene fastsatt i denne forordning.
2. ESMA kan forlenge behandlingsfristen med
15 virkedager, særlig dersom kredittvurderingsbyrået
a) overveier å godkjenne kredittvurderinger som nevnt i
artikkel 4 nr. 3,
b) overveier å bruke utkontraktering eller
c) anmoder om unntak fra plikten til å oppfylle 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
anvendelse, 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 registrering fra en gruppe av kredittvurderingsbyråer 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 kredittvurderinger som nevnt i
artikkel 4 nr. 3,
b) overveier å bruke utkontraktering eller
c) anmoder om unntak fra plikten til å oppfylle 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
anvendelse, skal ESMA vedta en fullstendig begrunnet
beslutning om å registrere eller om å avslå å registrering
for hvert kredittvurderingsbyrå i gruppen.
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4. ESMAs beslutning i henhold til nr. 3 får virkning den
femte virkedag etter at den ble vedtatt.
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 kredittvurderingsbyrået eller tilbakekaller kredittvurderingsbyråets
registrering, skal beslutningen inneholde en fullstendig
begrunnelse.
2. ESMA skal underrette Kommisjonen, Den europeiske
tilsynsmyndighet (Den europeiske banktilsynsmyndighet),
opprettet ved europaparlaments- og rådsforordning (EU)
nr. 1093/2010(**)
(EBA),
Den
europeiske
tilsynsmyndighet (Den europeiske tilsynsmyndighet for
forsikring
og
tjenestepensjoner),
opprettet
ved
europaparlamentsog
rådsforordning
(EU)
nr. 1094/2010(***) (EIOPA), vedkommende myndigheter
og vedkommende sektormyndigheter 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. Kommisjonen 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 kredittvurderingsbyråene i samsvar med denne forordning 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 kredittvurderingsbyråer
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 30.
2. Kommisjonen skal vedta en forordning om avgifter.
Forordningen skal fastsette særlig hvilke avgifter som skal
betales, i hvilke tilfeller de skal betales, hvor store
avgiftsbeløpene 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 oppgaver i samsvar med
artikkel 30.
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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 artikkel 38b
og 38c.

Artikkel 20
Tilbakekalling av registrering
1. Uten at det berører artikkel 24, skal ESMA
tilbakekalle et kredittvurderingsbyrås registrering dersom
kredittvurderingsbyrået
a) gir uttrykkelig avkall på registreringen eller ikke har
utstedt noen kredittvurderinger i de siste seks
månedene,
b) har fått registreringen på grunnlag av uriktige
opplysninger eller andre uregelmessigheter, eller
c) ikke lenger oppfyller vilkårene som gjaldt for
registreringen.
2. Dersom vedkommende myndighet i en medlemsstat
der kredittvurderinger utstedt av det berørte kredittvurderingsbyrået brukes, anser at et av vilkårene nevnt i nr. 1
er oppfylt, kan den anmode ESMA om å undersøke om
vilkårene for tilbakekalling av det berørte byråets
registrering er oppfylt. Dersom ESMA beslutter ikke
å tilbakekalle det berørte kredittvurderingsbyråets
registrering, skal den gi en fullstendig begrunnelse.
3. Beslutningen om å tilbakekalle registreringen får
øyeblikkelig virkning i hele Unionen med forbehold for
overgangsperioden for bruk av kredittvurderinger nevnt i
artikkel 24 nr. 4.
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3. I samsvar med artikkel 16 i forordning (EU)
nr. 1095/2010 skal ESMA, i samarbeid 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 forordning.
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 kredittvurderingsbyrå skal gi i
forbindelse med søknaden om registrering i henhold til
vedlegg II,
b) de opplysningene som kredittvurderingsbyrået skal gi i
forbindelse med søknaden om tillatelse og i forbindelse
med vurderingen av byråets systemviktighet for
finansmarkedenes stabilitet eller integritet nevnt i
artikkel 5,
c) felles standarder for framleggingen av de opplysningene, herunder struktur, format, metode og
rapporteringsperiode, som kredittvurderingsbyråer skal
offentliggjøre i samsvar med artikkel 11 nr. 2 og
vedlegg I avsnitt E del II nr. 1,

d) vurderingen av om kredittvurderingsmetoder oppfyller
kravene i artikkel 8 nr. 3,

e) innholdet i og formatet for kredittvurderingsbyråers
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. Rapporten skal særlig inneholde en vurdering
av hvordan kredittvurderingsbyråene som er registrert i
samsvar med denne forordning, gjennomfører vedlegg I.

KAPITTEL II
ESMAs TILSYN

Artikkel 21
ESMA

6. ESMA skal hvert år framlegge for Europaparlamentet,
Rådet og Kommisjonen en rapport om tilsynstiltak som er
truffet og sanksjoner som er ilagt av ESMA i henhold til
denne forordning, herunder overtredelsesgebyrer og
tvangsmulkter.

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 myndigheter og vedkommende sektormyndigheter med henblikk på denne forordning og det
relevante sektorregelverket, herunder framgangsmåtene og
de nærmere vilkårene for delegering av oppgaver.

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 reguleringsstandarder nevnt i nr. 2-4.
(*) EFT 17 av 6.10.1958, s. 385/58.
(**) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12.
(***) EUT L 331 av 15.12.2010, s. 48.»
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10) Ny artikkel skal lyde:
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2. Når ESMA sender en enkel anmodning
opplysninger i henhold til nr. 1, skal ESMA

om

«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.

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,

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 etterkontrollen, og
c) kontrollere at kredittvurderingsbyråene 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, Kommisjonen eller
offentlige myndigheter i medlemsstatene gripe inn i
innholdet i kredittvurderinger 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 opplysninger eller dokumenter som er
underlagt taushetsplikt.

e) underrette
den
person
som
anmodes
om
opplysningene, om at vedkommende ikke er forpliktet
til å gi opplysningene, 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
opplysninger i henhold til nr. 1, skal ESMA

om

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 opplysningene 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

Anmodning om opplysninger

g) opplyse om retten til å anke beslutningen inn for
klageinstansen og til å bringe beslutningen inn for Den
europeiske unions domstol i samsvar med artikkel 60
og 61 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

1. For at ESMA skal kunne utføre sine oppgaver i
henhold til denne forordning, kan den gjennom en enkel
anmodning eller en beslutning kreve alle nødvendige
opplysninger fra kredittvurderingsbyråer, personer som
deltar i kredittvurderingsvirksomhet, kredittvurderte
enheter og tilknyttede tredjemenn, tredjemenn som
kredittvurderingsbyråene har utkontraktert visse driftsfunksjoner eller oppgaver til, og personer som på annen nær og
vesentlig måte har forbindelse til eller er tilknyttet
kredittvurderingsbyråer eller kredittvurderingsvirksomhet.

4. De personene som er omhandlet i nr. 1, eller deres
representanter, og, når det gjelder juridiske 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 opplysningene.
Advokater med behørig fullmakt kan gi opplysningene på
vegne av sine klienter. Klientene har det fulle ansvar
dersom opplysningene som gis, er ufullstendige, uriktige
eller villedende.

Artikkel 23b
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5. ESMA skal omgående oversende en kopi av den enkle
anmodningen eller av sin beslutning til vedkommende
myndighet i den medlemsstat der personene omhandlet i
nr. 1 som er berørt av anmodningen om opplysninger, 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 formål
skal tjenestemenn og andre personer med fullmakt fra
ESMA ha myndighet til å
a) undersøke alle registre, data, framgangsmåter 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, framgangsmåter og annet materiale,
c) innkalle personer som omhandlet i artikkel 23b nr. 1
eller deres representanter eller personale, 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 granskingen,
e) anmode om opplysninger om tele- og datatrafikk.
2. 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 granskingen. 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 omhandlet i artikkel 23b
nr. 1, ikke gis eller er ufullstendige, og de
overtredelsesgebyrene som er fastsatt i artikkel 36a,
sammenholdt med vedlegg III avsnitt II nr. 8, som får
anvendelse dersom svarene på spørsmålene som er stilt til
personene omhandlet i artikkel 23b nr. 1, er uriktige eller
villedende.
3. 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 forordning (EU) nr. 1095/2010
samt retten til å bringe beslutningen inn for Den europeiske
unions domstol.
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4. I god tid før granskingen foretas skal ESMA
underrette vedkommende myndighet i medlemsstaten der
granskingen skal gjennomføres, om granskingen og om
identiteten til de personene som har fullmakt til å
gjennomføre den. Tjenestemenn hos vedkommende
myndighet skal på anmodning fra ESMA bistå disse
personene med fullmakt med å utføre sine oppgaver.
Tjenestemenn hos vedkommende 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 samsvar med nasjonale regler, skal det
søkes om slik tillatelse. Det kan også søkes om slik
tillatelse 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 planlagte tvangsmidlene verken
er vilkårlige eller går for langt i forhold til gjenstanden for
granskingene. 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 nasjonale rettsmyndighet skal imidlertid
ikke vurdere nødvendigheten av granskingen 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 framgangsmåten
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 forretningslokalene som tilhører de juridiske
personene omhandlet i artikkel 23b nr. 1. Dersom det er
nødvendig for å utføre tilsynet på en riktig og effektiv
måte, kan ESMA gjennomføre stedlig tilsyn uten
forhåndsvarsel.

2. Tjenestemenn og andre personer som ESMA har gitt
fullmakt til å utføre stedlig tilsyn, skal ha tilgang til alle
forretningslokaler 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 registre i det tidsrom
og i det omfang det er nødvendig for tilsynet.
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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
opplysninger om gjenstanden for og formålet med tilsynet
og om tvangsmulktene omhandlet i artikkel 36b som får
anvendelse dersom de berørte personene ikke underkaster
seg tilsynet. I god tid før tilsynet 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 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 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 medlemsstat
der tilsynet skal utføres.
5. Tjenestemenn fra og personer som har fullmakt fra
eller er utpekt av vedkommende myndighet i den
medlemsstat der tilsynet skal utføres, skal på anmodning
fra ESMA aktivt bistå tjenestemennene og andre personer
som har fullmakt fra ESMA. For dette formål skal de ha
den myndighet som er fastsatt i nr. 2. Tjenestemenn hos
vedkommende myndighet i den berørte medlemsstat kan
på anmodning også delta i det stedlige tilsynet.
6. ESMA kan også kreve at vedkommende myndigheter
på ESMAs vegne utfører særlige 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.
7. Når tjenestemenn fra og andre medfølgende 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
gjennomføre det stedlige tilsynet, og ved behov anmode
om bistand fra ordensmakten eller en tilsvarende
myndighet.
8. 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
tillatelse som et forebyggende tiltak.
9. Når det søkes om tillatelse som nevnt i nr. 8, skal den
nasjonale rettsmyndighet kontrollere om ESMAs
beslutning er ekte og at de planlagte tvangsmidlene verken
er vilkårlige eller går for langt i forhold til gjenstanden for
tilsynet. Ved kontrollen av om tvangsmidlene står i forhold
til formålet, kan den nasjonale rettsmyndighet be ESMA
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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 nasjonale 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 framgangsmåten
fastsatt i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikkel 23e
Saksbehandlingsregler for tilsynstiltak og overtredelsesgebyrer
1. Dersom ESMA ved utførelsen av sine oppgaver i
henhold til denne forordning fastslår 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 uavhengig gransker
innenfor ESMA som skal utrede saken. Granskeren skal
ikke være innblandet eller ha vært direkte eller indirekte
innblandet i tilsynet med eller registreringen av det berørte
kredittvurderingsbyrået, og skal utføre sine oppgaver
uavhengig av ESMAs tilsynsstyre.

2. Granskeren skal undersøke alle påståtte overtredelser,
idet det tas hensyn til eventuelle merknader fra personer
som er gjenstand for granskingen, og skal sende inn en
fullstendig saksmappe med resultatene til ESMAs
tilsynsstyre.

For å utføre sine oppgaver kan granskeren utøve den
myndighet til å kreve opplysninger som er omhandlet i
artikkel 23b, og til å utføre gransking og stedlig tilsyn i
samsvar med artikkel 23c og 23d. Når granskeren utøver
denne myndighet, skal vedkommende overholde artikkel
23a.

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 ESMAs
tilsynsstyre, gi de personene som er gjenstand for
granskingen, mulighet til å bli hørt om de forholdene som
granskes. Granskeren skal bygge sine 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.
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4. Når granskeren sender inn saksmappen med
resultatene til ESMAs tilsynsstyre, 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 personers rettmessige interesse av å bevare sine
forretningshemmeligheter. Retten til innsyn i saksmappen
skal ikke omfatte fortrolige opplysninger som gjelder
tredjemann.

5. På grunnlag av saksmappen med granskerens
resultater og, dersom den berørte person anmoder om det,
etter å ha hørt de personene 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 samsvar med artikkel 36a.

6. Granskeren skal ikke delta i ESMAs tilsynsstyres
overveielser eller på annen måte gripe inn i ESMAs
tilsynsstyres beslutningsprosess.

7. Kommisjonen skal vedta ytterligere saksbehandlingsregler for utøvelse av myndighet til å ilegge
overtredelsesgebyrer eller tvangsmulkter, herunder
bestemmelser om rett til forsvar, midlertidige
bestemmelser 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.

8. 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 overtredelsesgebyrer 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 rettskraftige
som følge av en straffesak i henhold til nasjonal
lovgivning.
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a) tilbakekalle kredittvurderingsbyråets registrering,

b) midlertidig forby kredittvurderingsbyrået å utstede
kredittvurderinger med virkning i hele Unionen, til
overtredelsen bringes til opphør,

c) midlertidig oppheve bruken, til reguleringsformål, av
kredittvurderinger utstedt av kredittvurderingsbyrået
med virkning i hele Unionen, til overtredelsen bringes
til opphør,

d) kreve at kredittvurderingsbyrået bringer overtredelsen
til opphør,

e) utstede offentlige kunngjøringer.

2. Når ESMAs tilsynsstyre treffer beslutninger 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,
ledelsessystemer eller internkontroller,

c) hvorvidt overtredelsen har lettet, ført til eller på annen
måte har forbindelse med økonomisk kriminalitet,

d) hvorvidt overtredelsen er begått forsettlig eller
uaktsomt.

3. Før ESMAs tilsynsstyre treffer beslutninger 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 beslutning
offentliggjøres i henhold til nr. 5 dersom det finnes
kredittvurderinger for samme finansielle instrument
eller enhet utstedt av andre kredittvurderingsbyråer
som er registrert i samsvar med denne forordning, eller

Artikkel 24
ESMAs tilsynstiltak
1. Dersom ESMAs tilsynsstyre i samsvar med artikkel
23e nr. 5 finner at et kredittvurderingsbyrå har begått en av
overtredelsene oppført i vedlegg III, skal den treffe ett eller
flere av følgende tiltak:

b) tre måneder fra den dag ESMAs beslutning
offentliggjøres i henhold til nr. 5 dersom det ikke
finnes kredittvurderinger for samme finansielle
instrument
eller
enhet
utstedt
av
andre
kredittvurderingsbyråer som er registrert i samsvar
med denne forordning.
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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
medføre markedsforstyrrelser eller påvirke den finansielle
stabiliteten.
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KAPITTEL III
SAMARBEID MELLOM ESMA,
VEDKOMMENDE
MYNDIGHETER
OG
VEDKOMMENDE
SEKTORMYNDIGHETER

Artikkel 26
5. ESMAs tilsynsstyre skal uten unødig opphold
underrette det berørte kredittvurderingsbyrået om enhver
beslutning som treffes i henhold til nr. 1, og skal meddele
den til vedkommende myndigheter og vedkommende
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.

Plikt til å samarbeide
ESMA, EBA, EIOPA, vedkommende myndigheter og
vedkommende sektormyndigheter skal samarbeide når det
er nødvendig med henblikk på denne forordning og det
relevante sektorregelverket.
Artikkel 27

Når ESMAs tilsynsstyre offentliggjør sin beslutning som
nevnt i første ledd, skal det også offentliggjøre at det
berørte kredittvurderingsbyrået 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 klageinstansen har mulighet til å utsette anvendelsen 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 beslutning i
henhold til artikkel 24 nr. 1, skal det gi de personene saken
gjelder, mulighet til å bli hørt om ESMAs resultater.
ESMAs tilsynsstyre skal bygge sine beslutninger bare på
de resultatene som de personene saken gjelder, har hatt
mulighet til å uttale seg om.

Utveksling av opplysninger
1. ESMA, vedkommende myndigheter og vedkommende
sektormyndigheter skal uten unødig opphold gi hverandre
de opplysningene som kreves for at de skal kunne utføre
sine oppgaver i henhold til denne forordning og det
relevante sektorregelverket.
2. ESMA kan gi videre til sentralbankene, Det
europeiske system av sentralbanker og Den europeiske
sentralbank, i deres egenskap av monetære myndigheter, til
Det europeiske råd for systemrisiko og eventuelt 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 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.

Første ledd får ikke anvendelse dersom hastetiltak er
nødvendige for å hindre at finanssystemet påføres
betydelig og umiddelbar skade. I slike tilfeller kan ESMAs
tilsynsstyre treffe en midlertidig beslutning og gi de
berørte personer mulighet til å bli hørt så snart som mulig
etter at beslutningen er truffet.

2. Retten til forsvar for de personene saken gjelder, skal
sikres fullt ut under saksbehandlingen. 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.

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
medlemsstat 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
gjennomføre gransking og stedlig tilsyn i samsvar med
artikkel 23d nr. 6.
2. ESMA skal rådspørre den berørte vedkommende
myndighet før en oppgave delegeres. Et slikt samråd skal
gjelde
a) omfanget av den oppgaven som skal delegeres,
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b) tidsplanen for utførelsen av oppgaven som skal
delegeres, og

c) overføringen av nødvendige opplysninger 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
myndighet pådrar seg som følge av utførelsen av delegerte
oppgaver.
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av det berørte kredittvurderingsbyrået. Vedkommende
meldermyndighet skal gi ESMA en fullstendig begrunnelse
for anmodningen.
Dersom ESMA ikke anser anmodningen som begrunnet,
skal den skriftlig underrette vedkommende meldermyndighet om dette og gi en begrunnelse. Dersom ESMA
anser anmodningen som begrunnet, skal den treffe egnede
tiltak for å løse problemet.
Artikkel 32
Taushetsplikt

4. ESMA skal med passende mellomrom vurdere
delegeringen nevnt i nr. 1 på nytt. En delegering av
oppgaver kan til enhver tid tilbakekalles.
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
registreringsbeslutninger, sluttvurderinger og oppfølgingsbeslutninger, skal ikke delegeres.

Artikkel 31
Vedkommende myndigheters
anmodninger om utsettelse

underretninger

og

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
myndighet
anser
det
hensiktsmessig for granskingsformål, kan den også foreslå
at ESMA skal vurdere behovet for å anvende den
myndighet som er omhandlet i artikkel 23b og 23c, overfor
et kredittvurderingsbyrå som er innblandet i slike
handlinger.

1. Taushetsplikt skal gjelde ESMA, vedkommende
myndigheter og alle personer som 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 opplysningene som omfattes av
taushetsplikten, skal ikke gis videre til noen annen person
eller myndighet, unntatt når dette er nødvendig i
forbindelse med rettergang.
2. Alle opplysninger som i henhold til denne forordning
mottas av eller utveksles mellom 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
vedkommende 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 skal treffe egnede tiltak. Den skal underrette
vedkommende meldermyndighet 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 meldermyndighet i en
medlemsstat, dersom den anser at et registrert
kredittvurderingsbyrå hvis kredittvurderinger brukes på
denne medlemsstatens område, ikke oppfyller de
forpliktelsene som følger av denne forordning, og at
overtredelsene er tilstrekkelig alvorlige og vedvarende til å
ha en vesentlig innvirkning på investorvernet eller
finanssystemets stabilitet i denne medlemsstaten, anmode
om at ESMA for de finansinstitusjonene og andre enheter
som er nevnt i artikkel 4 nr. 1, midlertidig opphever
bruken, til reguleringsformål, av kredittvurderinger utstedt

ESMA kan inngå samarbeidsavtaler om utveksling av
opplysninger med tilsynsmyndigheter i tredjestater bare
dersom opplysningene som gis videre, omfattes av
garantier for taushetsplikt som minst tilsvarer dem som er
nevnt i artikkel 32.
Slik utveksling av opplysninger skal være til bruk for
ESMA eller nevnte tilsynsmyndigheter ved utførelsen av
deres oppgaver.
Når det gjelder overføring av personopplysninger til en
tredjestat, skal ESMA anvende europaparlaments- og
rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om
personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og
om fri utveksling av slike opplysninger(*).
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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 tilsynsmyndigheten som har oversendt opplysningene,
og eventuelt bare for de formålene tilsynsmyndigheten har
gitt samtykke til, eller dersom dette er nødvendig i
forbindelse med rettergang.

(*) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1.»
16) Overskriften til avdeling IV kapittel I, «Sanksjoner,
komitéframgangsmåte og rapportering», erstattes med
overskriften «Sanksjoner, overtredelsesgebyrer, tvangsmulkter, komitéframgangsmåte, delegert myndighet og
rapportering».
17) I artikkel 36 skal første og annet ledd lyde:
«Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om
sanksjoner som får anvendelse ved overtredelser av
artikkel 4 nr. 1, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å
sikre at de gjennomføres. De fastsatte sanksjonene skal
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke
avskrekkende.
Medlemsstatene
skal
sikre
at
vedkommende
sektormyndighet offentliggjør alle sanksjoner som er ilagt
for overtredelse av artikkel 4 nr. 1, med mindre slik
offentliggjøring 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 kredittvurderingsbyrå forsettlig eller
uaktsomt har gjort seg skyldig i en av overtredelsene som
er oppført i vedlegg III, skal det treffe beslutning om å
ilegge et overtredelsesgebyr i samsvar med nr. 2.
Et kredittvurderingsbyrå skal anses for å ha begått en
overtredelse forsettlig dersom ESMA oppdager objektive
faktorer som viser at kredittvurderingsbyrået eller dets
øverste ledelse med vilje har begått overtredelsen.
2. Grunnbeløpene for de overtredelsesgebyrene 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 overtredelsesgebyrene være på minst
500 000 euro og høyst 750 000 euro,
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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 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 overtredelsesgebyrene 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 overtredelsesgebyrene være på
minst 25 000 euro og høyst 75 000 euro,
f) for overtredelser omhandlet i vedlegg III avsnitt II nr. 3
skal overtredelsesgebyrene 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 overtredelsesgebyrene 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 overtredelsesgebyrene 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 overtredelsesgebyrene 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 kredittvurderingsbyråets omsetning i
foregående regnskapsår. Grunnbeløpet skal ligge i den lave
enden av skalaen for kredittvurderingsbyråer med en
årsomsetning på under 10 millioner euro, i den midtre
delen av skalaen for kredittvurderingsbyråer med en
årsomsetning på mellom 10 og 50 millioner euro og i den
øvre delen av skalaen for kredittvurderingsbyråer med en
årsomsetning på over 50 millioner euro.

3. De grunnbeløpene som er fastsatt innenfor grensene
angitt i nr. 2, skal ved behov justeres, 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 grunnbeløpet. Dersom flere enn én skjerpende
koeffisient får anvendelse, skal forskjellen mellom
grunnbeløpet og det beløpet som følger av anvendelsen av
hver enkelt skjerpende koeffisient, legges til grunnbeløpet.
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De relevante formildende koeffisientene skal anvendes
hver for seg på grunnbeløpet. Dersom flere enn én
formildende koeffisient får anvendelse, skal forskjellen
mellom grunnbeløpet og det beløpet som følger av
anvendelsen av hver enkelt formildende koeffisient,
trekkes fra grunnbeløpet.

4. Uten hensyn til nr. 2 og 3 skal overtredelsesgebyret
utgjøre høyst 20 % av det berørte kredittvurderingsbyråets
årsomsetning i foregående regnskapsår, men dersom
kredittvurderingsbyrået direkte eller indirekte har hatt
økonomisk fortjeneste på grunn av overtredelsen, skal
overtredelsesgebyret 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),
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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 tvangsmulkten
utgjøre 3 % av gjennomsnittlig daglig 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 underretningen 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 tilsynsstyre 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 saksbehandlingen. 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
b) en person som nevnt i artikkel 23b nr. 1 til å framlegge
fullstendige opplysninger 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 forbindelse med en gransking som er
iverksatt ved en beslutning i henhold til artikkel 23c,

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.

Offentliggjøring, art, håndheving og ilegging av
overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter
1. ESMA skal offentliggjøre alle overtredelsesgebyrer 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 parter
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.
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Tvangsfullbyrdelsen skal følge de gjeldende privatrettslige
regler i den stat på hvis territorium tvangsfullbyrdelsen
skjer. Vedtaket om tvangsfullbyrdelsen skal vedlegges
beslutningen 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 Den europeiske unions domstol.
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2. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal
den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om
dette.

3. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis
Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i
artikkel 38b og 38c.

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.

Artikkel 38b

Tvangsfullbyrdelsen kan utsettes bare etter beslutning
truffet av Den europeiske unions domstol. Klager over
påståtte uregelmessigheter i forbindelse med gjennomføringen av tvangsfullbyrdelser skal imidlertid være
underlagt nasjonale domstolers domsmyndighet.

1. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 5 nr. 6
tredje ledd, artikkel 19 nr. 2, artikkel 23e nr. 7 og artikkel
37 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet
eller Rådet.

4. Beløpene for overtredelsesgebyrer og tvangsmulkter
skal overføres til Den europeiske unions alminnelige
budsjett.
Artikkel 36e
Prøving ved Den europeiske unions domstol
Den europeiske unions domstol skal ha full
domsmyndighet til å prøve ESMAs beslutninger om
ilegging av overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt. Den kan
oppheve, redusere eller øke overtredelsesgebyret eller
tvangsmulkten.»
19) Artikkel 37 skal lyde:

Tilbakekalling av delegert myndighet

2. Institusjonen som har innledet en intern
framgangsmåte for å beslutte om en delegert myndighet
skal tilbakekalles, skal bestrebe seg på å underrette den
andre institusjonen og Kommisjonen 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 beslutningen, 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 37
Endring av vedlegg
For å ta hensyn til utviklingen i finansmarkedene, herunder
den internasjonale utvikling, særlig i forbindelse med nye
finansielle instrumenter, kan Kommisjonen ved hjelp av
delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 38a og på
vilkårene i artikkel 38b og 38c vedta tiltak for å endre
vedleggene, unntatt vedlegg III.»

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 underretningen ble gitt.

20) Artikkel 38 nr. 2 oppheves.
21) Nye artikler skal lyde:

På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges
denne fristen med tre måneder.

«Artikkel 38a
Utøvelse av delegert myndighet
1. Myndigheten til å vedta de delegerte rettsaktene nevnt
i artikkel 5 nr. 6 tredje ledd, artikkel 19 nr. 2, artikkel 23e
nr. 7 og artikkel 37 skal gis Kommisjonen for en periode
på fire år fra 1. juni 2011. Kommisjonen skal utarbeide en
rapport om den delegerte myndigheten senest seks
måneder før utløpet av fireårsperioden. Den delegerte
myndigheten skal forlenges automatisk med perioder av
samme varighet med mindre Europaparlamentet eller
Rådet tilbakekaller den i samsvar med artikkel 38b.

2. Dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har
gjort innsigelse mot den delegerte rettsakten innen fristen
nevnt i nr. 1, skal den kunngjøres 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 Europaparlamentet og Rådet har underrettet
Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre
innsigelse.
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3. Dersom Europaparlamentet eller Rådet gjør innsigelse
mot den delegerte rettsakten innen fristen nevnt i nr. 1, trer
den ikke i kraft. I samsvar med artikkel 296 i traktaten 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 rammereglene for regulering av og
tilsyn med kredittvurderingsbyråer i tredjestater
framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet
om virkningene av denne utviklingen og av
overgangsbestemmelsene nevnt i artikkel 40 på
stabiliteten 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 forbindelse 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 finansinstitusjonene og andre enheter nevnt i
artikkel 4 nr. 1, med mindre de får avslag på registreringen.
Når en registrering avslås, får artikkel 24 nr. 4 og 5
anvendelse.»
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En søknad om registrering som er mottatt av hjemstatens
vedkommende myndigheter eller det berørte kollegiet
innen 7. september 2010, skal imidlertid ikke oversendes
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 forbindelse med tilsyns- og håndhevingsvirksomhet på området kredittvurderingsbyråer, herunder
eventuelle pågående undersøkelser og håndhevingstiltak,
eller bekreftede kopier av slike.

3. Vedkommende myndigheter og kollegier nevnt i nr. 1
skal sikre at eksisterende dokumentasjon 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 nødvendig bistand og rådgivning for å lette en
effektiv overføring og videreføring av tilsyns- og
håndhevingsvirksomhet
på
området
kredittvurderingsbyråer.

4. ESMA er rettsetterfølgeren til vedkommende
myndigheter og kollegier nevnt i nr. 1 i forvaltningssaker
eller ved rettergang som følge av tilsyns- og
håndhevingsvirksomhet utøvd av nevnte vedkommende
myndigheter og kollegier i forbindelse med forhold som
omfattes av denne forordning.

5. Enhver registrering av et kredittvurderingsbyrå i
samsvar med avdeling III kapittel I som er foretatt av en
vedkommende myndighet nevnt i nr. 1 i denne artikkel,
skal fortsatt være gyldig etter at myndigheten 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.»

25) Ny artikkel skal lyde:
«Artikkel 40a

26) Vedlegg I endres i samsvar med vedlegg I til denne
forordning.

Overgangsbestemmelser i forbindelse med ESMA
27) Vedleggene i vedlegg II til denne forordning tilføyes.
1. All myndighet og alle oppgaver i forbindelse med
tilsyns- og håndhevingsvirksomhet på området kredittvurderingsbyråer som ble gitt til vedkommende myndigheter,
uavhengig av om de opptrer som hjemstatens
vedkommende myndigheter eller ikke, og til tilsynskollegier (heretter kalt «kollegier») når slike er opprettet,
skal opphøre 1. juli 2011.

Artikkel 2
Ikrafttredelse
Denne forordning trer i kraft dagen etter at den er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Strasbourg, 11. mai 2011.

For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

GYŐRI E.

President

Formann

_____
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VEDLEGG I

I vedlegg I til forordning (EF) nr. 1060/2009 gjøres følgende endringer:
1) I avsnitt A nr. 2 skal siste ledd lyde:
«Uttalelser fra de uavhengige medlemmene av styret eller tilsynsorganet om forholdene 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 registrerte 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 kredittvurderingsbyråets kunder hvis bidrag til den vekst som er skapt i byråets inntekt i
foregående 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
kredittvurderingsbyråets samlede inntekt på verdensplan, og
c) en liste over kredittvurderinger som er utstedt i løpet av året, med angivelse av andelen av
kredittvurderinger utstedt uoppfordret.»
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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 interessekonflikter, organisatoriske eller operasjonelle krav
1. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 4 nr. 3 dersom det godkjenner kredittvurderinger utstedt i tredjestater
uten at vilkårene i nevnte nummer er oppfylt, med mindre kredittvurderingsbyrået ikke har kjennskap til eller
kontroll over årsaken til overtredelsen.
2. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 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 artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt A nr. 1, dersom det ikke
oppretter et styre eller tilsynsorgan.
4. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt A nr. 2 første ledd,
dersom det ikke sikrer at dets forretningsinteresser ikke påvirker uavhengigheten og nøyaktigheten i
kredittvurderingsvirksomheten på en negativ måte.
5. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 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 kunnskap og erfaring, eller
ikke kan sikre en sunn og fornuftig ledelse av kredittvurderingsbyrået.
6. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt A nr. 2 tredje ledd,
dersom det ikke utnevner det påkrevde antall uavhengige medlemmer av styret eller tilsynsorganet.
7. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt A nr. 2 fjerde ledd,
dersom det for styret eller tilsynsorganets uavhengige medlemmer innfører et godtgjøringssystem som er
knyttet til kredittvurderingsbyråets driftsresultater, eller som ikke er fastsatt på en måte som sikrer at
vedkommende er uavhengig i sine vurderinger, dersom det fastsetter en mandatperiode for styret eller
tilsynsorganets uavhengige medlemmer på mer enn fem år eller slik at mandatperioden kan fornyes, eller
dersom det avsetter et uavhengig medlem av styret eller tilsynsorganet i andre tilfeller enn ved forsømmelser
eller utilstrekkelig faglig innsats.
8. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt A nr. 2 femte ledd,
dersom det utnevner medlemmer av styret eller tilsynsorganet som ikke har tilstrekkelig sakkunnskap om
finansielle tjenester, eller, i tilfeller der kredittvurderingsbyrået utsteder kredittvurderinger av strukturerte
finansielle instrumenter, dersom det ikke utnevner minst ett uavhengig medlem og et annet medlem av styret
eller tilsynsorganet som har inngående kunnskap om og erfaring på ledelsesnivå med markedene for
strukturerte finansielle instrumenter.
9. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt A nr. 2 sjette ledd,
dersom det ikke sikrer at styrets eller tilsynsorganets uavhengige medlemmer utfører overvåkingsoppgavene i
forbindelse med ethvert forhold nevnt i sjette ledd i nevnte nummer.
10. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt A nr. 2 sjuende ledd,
dersom det ikke sikrer at styrets eller tilsynsorganets uavhengige medlemmer uttaler seg om forholdene nevnt i
sjette ledd i nevnte nummer til styret eller tilsynsorganet eller gjør disse uttalelsene tilgjengelige for ESMA på
anmodning.
11. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt A nr. 3, dersom det ikke
innfører passende retningslinjer og rutiner for å sikre at det oppfyller sine forpliktelser i henhold til denne
forordning.
12. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt A nr. 4, dersom det ikke
har god forvaltnings- og regnskapspraksis, internkontrollordninger, effektive framgangsmåter for
risikovurdering og effektive kontroll- og sikkerhetsordninger for databehandlingssystemer, eller dersom det
ikke gjennomfører og opprettholder framgangsmåter for beslutningstaking eller organisasjonsstrukturer slik
det kreves i nevnte nummer.
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13. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt A nr. 5, dersom det ikke
innfører og opprettholder en permanent og effektiv etterlevelsesfunksjonsavdeling («etterlevelsesfunksjon»)
som opptrer uavhengig.
14. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 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 etterlevelsesfunksjonen å ivareta sine
ansvarsområder på en korrekt og uavhengig måte, som omhandlet i første ledd i nevnte nummer.
15. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt A nr. 7, dersom det ikke
oppretter hensiktsmessige og effektive organisatoriske og administrative ordninger med sikte på å hindre,
identifisere, løse eller håndtere samt opplyse om eventuelle interessekonflikter som nevnt i vedlegg I avsnitt B
nr. 1, eller dersom det ikke sørger for å dokumentere alle betydelige trusler mot uavhengigheten i
kredittvurderingsvirksomheten, herunder mot reglene for kredittvurderingsanalytikere nevnt i vedlegg I
avsnitt C, samt de forholdsreglene som anvendes for å redusere disse truslene.
16. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt A nr. 8, dersom det ikke
bruker hensiktsmessige systemer, ressurser og framgangsmåter for å sikre kontinuitet og regelmessighet i
utøvelsen av kredittvurderingsvirksomheten.
17. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt A nr. 9, dersom det ikke
oppretter en kontrollfunksjon som
a) har ansvar for regelmessig å gjennomgå byråets metoder, modeller og grunnleggende forutsetninger, og
eventuelle vesentlige endringer av dem, eller egnetheten av metodene, modellene og de grunnleggende
forutsetningene dersom de brukes eller er beregnet på bruk til vurdering av nye finansielle instrumenter,
b) er uavhengig av de forretningsavdelingene som har ansvar for kredittvurderingsvirksomheten, eller
c) rapporterer til medlemmene av styret eller tilsynsorganet.
18. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt A nr. 10, dersom det ikke
overvåker eller evaluerer sine systemers tilstrekkelighet og effektivitet, sine internkontrollordninger og øvrige
ordninger opprettet i samsvar med denne forordning, eller dersom det ikke treffer egnede tiltak for å rette opp
eventuelle mangler.
19. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt B nr. 1, dersom det ikke
identifiserer, løser eller håndterer samt klart og tydelig opplyser om eventuelle faktiske eller mulige
interessekonflikter som kan påvirke de analysene og vurderingene som foretas av byråets
kredittvurderingsanalytikere, ansatte eller andre fysiske personer hvis tjenester stilles til rådighet for eller
kontrolleres av kredittvurderingsbyrået, og som er direkte involvert i utstedelsen av kredittvurderinger, samt
personer som godkjenner kredittvurderinger.
20. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 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 artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt B nr. 3 annet ledd,
dersom det ikke umiddelbart vurderer om det er grunnlag for å utstede en ny vurdering eller tilbakekalle den
eksisterende kredittvurderingen.
22. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt B nr. 4 første ledd,
dersom det yter konsulent- eller rådgivningstjenester til den kredittvurderte enheten eller en tilknyttet
tredjemann med hensyn til foretaksstruktur, juridisk struktur, eiendeler, forpliktelser eller virksomhet.
23. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt B nr. 4 tredje ledd første
del, dersom det ikke sikrer at ytingen av tilleggstjenester ikke innebærer noen interessekonflikt med
kredittvurderingsvirksomheten.
24. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt B nr. 5, dersom det ikke
sikrer at kredittvurderingsanalytikere eller personer som godkjenner kredittvurderinger, kommer med forslag
eller anbefalinger om utforming av strukturerte finansielle instrumenter som byrået ventes å utstede en
kredittvurdering for.
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25. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt B nr. 6, dersom det ikke
utformer sine rapporterings- eller kommunikasjonslinjer slik at de sikrer at personene nevnt i avsnitt B nr. 1 er
uavhengige av kredittvurderingsbyråets øvrige virksomhet som utøves på forretningsmessig grunnlag.

26. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 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 artikkel 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 kredittvurderingsvirksomheten, har de kunnskaper og
den erfaring som kreves for oppgavene de utfører.

28. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 7 nr. 2 dersom det ikke sikrer at personer nevnt i artikkel 7 nr. 1 ikke
innleder eller deltar i forhandlinger om avgifter eller betalinger med en kredittvurdert 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 vedlegg I avsnitt C nr. 3 bokstav a),
dersom det ikke sikrer at en person omhandlet i nr. 1 i nevnte avsnitt treffer alle rimelige tiltak for å verne
kredittvurderingsbyråets eiendom og dokumentasjon mot bedrageri, tyveri eller misbruk, idet det tas hensyn til
virksomhetens art, størrelse og kompleksitet og til arten og omfanget av kredittvurderingsvirksomheten.

30. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 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 rapporterer opplysninger til
den ansvarlige for etterlevelsesfunksjonen, om at en annen person som nevnt i nr. 1 i nevnte avsnitt har begått
en handling som vedkommende mener er ulovlig.

31. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 7 nr. 3, sammenholdt med vedlegg I avsnitt C nr. 6, dersom det ikke
gjennomgår det arbeidet en kredittvurderingsanalytiker har utført i de siste to årene før vedkommende sluttet,
når kredittvurderingsanalytikeren avslutter sitt arbeidsforhold og blir ansatt i en kredittvurdert enhet som
vedkommende har vært med på å kredittvurdere, eller i et finansforetak som vedkommende har hatt kontakt
med i forbindelse med arbeidet i kredittvurderingsbyrået.

32. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 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 artikkel 7 nr. 3, sammenholdt med vedlegg 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 som omhandlet i nr. 2 i nevnte avsnitt.

34. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 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 omhandlet i nevnte bokstaver.

35. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 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 kredittvurderingsbyråets forretningsvirksomhet.

36. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 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 kredittvurderingen.

37. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 7 nr. 4, sammenholdt med vedlegg I avsnitt C nr. 8 første ledd
bokstav a), dersom det ikke sikrer at den ledende kredittvurderingsanalytikeren ikke deltar i
kredittvurderingsvirksomhet som gjelder samme kredittvurderte enhet eller dens tilknyttede tredjemenn, i mer
enn høyst fire år.

38. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 7 nr. 4, sammenholdt med vedlegg I avsnitt C nr. 8 første ledd
bokstav b), dersom det ikke sikrer at en kredittvurderingsanalytiker ikke deltar i kredittvurderingsvirksomhet
som gjelder samme kredittvurderte enhet eller dens tilknyttede tredjemenn, i mer enn høyst fem år.
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39. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 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 artikkel 7 nr. 4, sammenholdt med vedlegg I avsnitt C nr. 8 annet ledd,
dersom det ikke sikrer at en person omhandlet i første ledd bokstav a)-c) i nevnte nummer ikke deltar i
kredittvurderingsvirksomhet 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 artikkel 7 nr. 5 dersom det innfører godtgjøring eller evaluering av resultater
som er avhengig av inntekten som kredittvurderingsbyrået får fra de kredittvurderte enhetene eller tilknyttet
tredjemann.
42. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 8 nr. 2 dersom det ikke vedtar, gjennomfører 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 artikkel 8 nr. 3 dersom det ikke bruker vurderingsmetoder som er strenge,
systematiske, kontinuerlige og underlagt validering basert på historisk erfaring, herunder etterkontroll.
44. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 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 enheten eller det finansielle instrumentet
tidligere er blitt vurdert av et annet kredittvurderingsbyrå.
45. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 8 nr. 4 annet ledd dersom det ikke registrerer alle de tilfellene der det
i forbindelse med kredittvurderingsprosessen avviker fra eksisterende kredittvurderinger utarbeidet av et annet
kredittvurderingsbyrå med hensyn til underliggende eiendeler eller strukturerte finansielle instrumenter, eller
dersom det ikke begrunner avviket.
46. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 8 nr. 5 første punktum dersom det ikke overvåker sine
kredittvurderinger eller ikke gjennomgår sine kredittvurderinger eller metoder løpende og minst en gang i året.
47. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 8 nr. 5 annet punktum dersom det ikke oppretter interne rutiner for å
overvåke hvordan kredittvurderingene påvirkes av endringer i den makroøkonomiske utviklingen eller av
endrede forhold i finansmarkedene.
48. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 8 nr. 6 bokstav b) dersom metoder, modeller eller grunnleggende
forutsetninger som brukes i kredittvurderingsvirksomhet, endres, eller dersom det ikke gjennomgår de berørte
kredittvurderingene i samsvar med nevnte bokstav, eller dersom det ikke samtidig holder disse
kredittvurderingene under observasjon.
49. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 8 nr. 6 bokstav c) dersom det ikke vurderer en kredittvurdering som
er utarbeidet på grunnlag av metoder, modeller eller grunnleggende forutsetninger som er endret, på nytt
dersom den samlede kombinerte virkningen av endringene påvirker kredittvurderingene.
50. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 9 dersom det utkontrakterer viktige driftsfunksjoner på en slik måte
at det vesentlig forringer kvaliteten på kredittvurderingsbyråets internkontroll eller ESMAs mulighet til å
kontrollere at kredittvurderingsbyrået oppfyller forpliktelser i henhold til denne forordning.
51. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 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 kompleksiteten til en ny type finansielt instrument eller kvaliteten
på de tilgjengelige opplysningene ikke er tilfredsstillende eller reiser alvorlig tvil med hensyn til om
kredittvurderingsbyrået kan utstede en troverdig kredittvurdering.
52. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 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 vedkommende
myndighet støtter eller godkjenner kredittvurderingsbyråets kredittvurderinger eller kredittvurderingsvirksomhet.
53. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 13 dersom det krever avgift for opplysninger som gis i samsvar med
artikkel 8-12.

Nr. 4/337

Nr. 4/338

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

54. Dersom kredittvurderingsbyrået er en juridisk person som er etablert i Unionen, overtrer det artikkel 14 nr. 1
dersom det ikke søker om registrering i henhold til artikkel 2 nr. 1.
II. Overtredelser i forbindelse med hindringer for tilsynsvirksomheten
1. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt B nr. 7, dersom det ikke
sørger for at det finnes tilfredsstillende dokumentasjon eller revisjonsspor for byråets
kredittvurderingsvirksomhet i samsvar med nevnte bestemmelser.
2. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt B nr. 8 første ledd,
dersom det ikke oppbevarer dokumentasjonen og revisjonssporene omhandlet i nr. 7 i nevnte avsnitt i sine
lokaler i minst fem år, eller dersom det ikke stiller dokumentasjonen og revisjonssporene til rådighet for
ESMA på anmodning.
3. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt B nr. 9, dersom det ikke
oppbevarer dokumentasjon om kredittvurderingsbyråets og den kredittvurderte enhetens eller den tilknyttede
tredjemanns respektive rettigheter og plikter i henhold til en avtale om yting av kredittvurderingstjenester, så
lenge byråets forbindelse til den kredittvurderte enheten eller dens tilknyttede tredjemenn varer.
4. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 11 nr. 2 dersom det ikke gjør opplysninger som kreves, tilgjengelige
eller ikke framlegger opplysninger i det format som kreves i henhold til nevnte nummer.
5. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 11 nr. 3, sammenholdt med vedlegg I avsnitt E del I nr. 2, dersom det
ikke gir ESMA en liste over byråets tilleggstjenester.
6. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 14 nr. 3 annet ledd dersom det ikke underretter ESMA om alle
vesentlige endringer i vilkårene for førstegangsregistrering i samsvar med nevnte ledd.
7. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 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 kreves opplysninger i samsvar med artikkel 23b nr. 3.
8. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 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 artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt B nr. 2, dersom det ikke
offentliggjør navnene på de kredittvurderte enhetene eller tilknyttede tredjemenn som står for mer enn 5 % av
byråets årsinntekt.
2. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 6 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt B nr. 4 tredje ledd annen
del, dersom det i den endelige kredittvurderingsrapporten ikke opplyser om hvilke tilleggstjenester som er ytt
til den kredittvurderte enheten eller tilknyttet tredjemann.
3. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 8 nr. 1 dersom det ikke offentliggjør de metodene, modellene og
grunnleggende forutsetningene som det bruker i sin kredittvurderingsvirksomhet som beskrevet i vedlegg I
avsnitt E del I nr. 5.
4. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 8 nr. 6 bokstav a) når de metodene, modellene og grunnleggende
forutsetningene som det bruker i sin kredittvurderingsvirksomhet, 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 offentliggjør enhver beslutning om å avbryte
en kredittvurdering på ikke selektivt grunnlag og til rett tid, herunder en fullstendig begrunnelse for
beslutningen.
6. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 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 opplysningene som kreves i
henhold til disse bestemmelsene, når det utarbeider en kredittvurdering.
7. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 10 nr. 2, sammenholdt med vedlegg I avsnitt D del I nr. 3, dersom det
ikke underretter den kredittvurderte enheten om kredittvurderingen minst tolv timer før offentliggjøringen.
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8. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 10 nr. 3 dersom det ikke sikrer at vurderingskategoriene som tildeles
strukturerte finansielle instrumenter, holdes klart atskilt ved å benytte et symbol som skiller dem fra
vurderingskategoriene som brukes for andre enheter, finansielle instrumenter eller finansielle forpliktelser.
9. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 10 nr. 4 dersom det ikke offentliggjør sine retningslinjer og rutiner
med hensyn til kredittvurderinger utstedt uoppfordret.
10. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 10 nr. 5 dersom det ikke gir de opplysningene som kreves i henhold
til nevnte nummer når det utsteder en kredittvurdering uoppfordret, eller dersom det ikke angir en
kredittvurdering utstedt uoppfordret som sådan.
11. Kredittvurderingsbyrået overtrer artikkel 11 nr. 1 dersom det ikke fullt ut offentliggjør eller umiddelbart
ajourfører 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 grunnlag av hver av
følgende skjerpende og formildende 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 systemsvakheter i organiseringen av kredittvurderingsbyrået, særlig i dets
framgangsmåter, ledelsessystemer eller internkontroller, anvendes en koeffisient på 2,2.
4. Dersom overtredelsen har hatt negativ innvirkning på kvaliteten på vurderingene som er foretatt av det berørte
kredittvurderingsbyrået, anvendes en koeffisient på 1,5.
5. Dersom overtredelsen er begått forsettlig, anvendes en koeffisient på 2.
6. Dersom det ikke er truffet korrigerende tiltak 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 granskinger, 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, anvendes en koeffisient på 0,9.
2. Dersom kredittvurderingsbyråets øverste ledelse kan godtgjøre at den har truffet alle nødvendige tiltak for å
hindre overtredelsen, 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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